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O cenário desafiador provocado pela pandemia 
do Covid-19 vem afetando fortemente o Setor 
de Biodiesel desde o final de março/2020.

Os desafios foram de grande envergadura, mas nem 
o mais pessimista poderia prever que chegaríamos 
a uma situação tão dramática como a atual, uma 
verdadeira tentativa de desconstrução do Programa 
Nacional de Produção e uso do Biodiesel (PNPB).

Fomos surpreendidos, em setembro/2020, com 
a divulgação do Relatório do Subcomitê Novo 
Cenário Downstream sobre Comercialização 
de Biodiesel, no âmbito do Comitê Abastece 
Brasil, em que foram avaliados os impactos do 
desinvestimento de parcela significativa da 
capacidade de refino da Petrobras. Como os leilões 
de biodiesel sempre foram operacionalizados 
pela Petrobras, a solução adotada pelo governo 
foi extingui-los, contudo, sem os devidos 
cuidados e afetando um dos pilares do PNPB.

O Modelo de Leilões sempre proporcionou 
previsibilidade e segurança jurídica, requisitos 
essenciais no mercado de energia. Caracterizou-se, 
também, como modelo consagrado promotor 
de um ambiente concorrencial isonômico, 
transparente e depressor de preços e efetivo 
instrumento para, de um lado, dar eficácia no 
cumprimento da mistura mínima obrigatória 
de biodiesel ao diesel fóssil e, de outro lado, 
inviabilizar o comércio ilegal e inúmeras fraudes 
tributárias existentes e sonegação observadas 
em outros segmentos que integram o mercado 
combustíveis e que resultam em vultuosos 
prejuízos aos cofres públicos e desequilíbrios 
concorrenciais amplamente conhecidos.

A OSTENSIVA 
TENTATIVA DE 

DESCONSTRUÇÃO 
DO PNPB
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Fizemos sucessivos alertas sobre o potencial 
de impactos negativos e até desconstrução 
do PNPB enfatizando, em especial, a 
necessária adequação tributária (ICMS).

Felizmente a partir do esforço setorial com 
interlocução técnica do setor com diversos estados, 
conseguimos sensibilizar a Secretaria de Fazenda 
do Estado de Goiás que elaborou recentemente 
uma proposta de adequação de procedimentos 
tributários, que ainda precisa ser referendada pelos 
demais estados, por meio da qual será mantida 
a neutralidade permitindo-se o aproveitamento 
dos créditos tributários acumulados a montante 
da cadeia de produção de biodiesel.

Além das incertezas trazidas pelas novas regras 
de comercialização definidas pela Resolução ANP 
nº 857, de 28/10/2021, a normalidade da trajetória 
de previsibilidade sofreu duro revés. Isto porque o 
governo decidiu reduzir a mistura para B10 entre 
maio e agosto/2021.  Mesmo tendo retornado 
para B12 durante o 5º bimestre, o CNPE deliberou 
a redução para B10 durante o último bimestre de 
2021 e, pior ainda, durante todo o ano de 2022.

A tentativa do governo de diminuir o preço do 
diesel B utilizando a redução da mistura de biodiesel 
vem mostrando-se completamente ineficaz. 

Enquanto a participação do biodiesel na formação 
de preços do combustível ao consumidor 
final desde o início do ano ficou praticamente 
estável, variando de 13,6% para 13,7%, a parcela 
do Diesel A variou de 47,8% para 56,2%.

Só podemos depreender com isso que as reduções 
foram resultado de pressões de segmentos 
retrógrados que desprezam a sustentabilidade 
e a busca pela descarbonização da economia. 
Mais grave, ainda, utilizam-se de argumentos 
falaciosos em benefício próprio para enfraquecer 
e desconstruir o PNPB, patrimônio nacional, 
vetor de desenvolvimento e portador de tantos 
benefícios socioeconômicos ao Brasil.

As ameaças não param. A perspectiva de liberação 
de importação de biodiesel prevista na nova 
regulamentação da ANP chega a ser esdrúxula 
e devastadora para um setor produtivo que já 
amarga uma ociosidade em torno de 50%. 

É imprescindível que seja feita uma avaliação 
criteriosa sobre os efeitos negativos que a 
abertura para importação terá para a inclusão 
produtiva de agricultores familiares no 
fornecimento de matérias-primas para a produção 
de biodiesel, sobre a industrialização interna 
da soja, além da consideração das condições 
de tributação e falta de isonomia em função 
dos subsídios existentes nos prováveis países 
exportadores em relação à competitividade.
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Brasília, dezembro de 2021

Juan Diego Ferrés
Presidente do Conselho Superior

Estamos diante de uma verdadeira frente 
antibiodiesel orquestrada. Ao longo dos últimos 
15 anos, como nosso Vice-Presidente Irineu Boff 
nos fez lembrar, o Setor de Biodiesel evoluiu para 
uma musculatura considerável de volume e isso 
acabou incomodando muitos atores do mercado.

A Petrobras, como agente dominante do mercado 
de combustíveis, continua com manobras para 
tomar o espaço do biodiesel e forçar a entrada do 
seu diesel coprocessado (HBIO) canibalizando o 
mandato do biodiesel, combustível sustentável, 
ao invés de focar na substituição da parcela 
predominantemente fóssil, o diesel A.

Outros agentes têm promovido ataques ao 
biodiesel sem qualquer respaldo técnico e que 
apenas visam a enfraquecer e denegrir a imagem do 
biodiesel valendo-se de informações incompletas, 
tendenciosas, sem sustentação técnica e até 
mesmo inverídicas. Exemplo mais marcante é 
atacar a qualidade do biodiesel, inequivocamente 
considerada uma das mais rígidas do mundo e com 
certificação em todo o volume expedido das usinas. 

O que falta ser feito é cobrar a manutenção da 
qualidade em todos os elos da cadeia e em todos 
os componentes a partir do recebimento do 
biodiesel e do diesel A na base de distribuição, na 
saída do Diesel B para a revenda e ao consumidor 
final, exigindo-se a aplacação de boas práticas no 
manuseio, transporte e armazenagem e, também, 
a filtragem e recirculação nos tanques. Vamos 
insistir para que a ANP exija de todos os agentes 
econômicos esses cuidados por regulamentação 
e fiscalização efetivas e com instrumentos que 
estão sendo elaborados como o Programa de 
Monitoramento da Qualidade do Biodiesel (PMQBio). 

O que a ANP não deve fazer é imputar apenas 
exigências desproporcionais ao setor de biodiesel, 
como a proposta de nova especificação em 
processo de Consulta e Audiência Pública que 
apresenta exigências em relação a contaminantes 
que possuem teores muito abaixo do diesel 
A S500, que, por sinal, já deveria ter sido 
banido a exemplo da maioria de países com 
representatividade global pelo potencial de 
dano à saúde humana e ao meio ambiente.

Em relação ao RenovaBio, continuamos 
empreendendo esforços para demonstrar a 
complexidade e especificidades envolvidas na 
cadeia de grãos em comparação com a cadeia 
de etanol de cana para que a ANP promova os 
ajustes necessários. As operações de aquisição 
de grãos envolvem dezenas de milhares de 
fornecedores, com alta rotatividade, além da 
etapa de esmagamento que antecede a produção 
do biocombustível que possui diferentes graus 
de integração/verticalização, ou seja, extrapola 
o controle da usina e a compra de biomassa 
energética passa por diversos intermediários. 

Temos a convicção que existem diversas 
possibilidades conceituais e tecnológicas de 
adequação e aperfeiçoamento dessa situação 
envolvendo também o Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) para que sejam elegíveis no processo 
de certificação com o estabelecimento de 
padrões tecnicamente reconhecidos.

Finalizo agradecendo a cada um dos associados 
e conclamando todos para enfrentar com 
perseverança e altivez essa delicada situação que o 
setor de biodiesel atravessa com diversas origens, 
complexidades e consequências de toda evolução 
setorial que alcançamos, unidos, nessa bela estrada 
que ajudamos a construir e aperfeiçoar – o PNPB. 
Percurso este com o qual se confunde a própria 
trajetória da Ubrabio, desde seu início pautada 
pela liderança setorial, pelo compartilhamento dos 
interesses dos seus associados e da cadeia produtiva 
como um todo, mas, incontestavelmente, precedida 
pelo interesse do país e da sustentabilidade.
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JANEIRO
23 
Reunião do Comitê de Monitoramento do Abastecimento de 
Biodiesel (CMAB), coordenado pelo MME - Brasília/DF
Objetivo: Debater perspectivas de oferta e demanda para o 71º Leilão de Biodiesel a partir de exposição dos 
representantes do MME, Ministério da Economia, MAPA, ANP, EPE, produtores de biodiesel e distribuidores.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

FEVEREIRO
17 

Reunião do Comitê Técnico Integrado para o Desenvolvimento do Mercado de Combustíveis, demais 
Derivados de Petróleo e Biocombustíveis (Abastece Brasil), coordenado pelo MME – Brasília/DF
Objetivo: Discutir o modelo de comercialização de biodiesel, aspectos operacionais, tributários, concorrenciais, 
pontos críticos e propostas para a situação pós-venda das refinarias da Petrobras. Destaque para a exposição 
do Presidente Diego “Visão do Setor Produtivo do Biodiesel sobre o Modelo de Comercialização de Biodiesel”, 
que abordou as externalidades socioeconômicas e ambientais do biodiesel na linha do tempo, excelência 
da qualidade e biodiesel premium, potencial de evolução (B20 e B30), transparência e previsibilidade, 
enfatizando a necessidade de permanência dos leilões como principal pilar do PNPB, independentemente 
de vendas de refinarias, incorporando melhoria contínua e sistêmica ao processo e do PNPB, ajustes pontuais 
(preços inexequíveis, unificação de etapas, viabilização dos produtores de pequeno porte, medidas para evitar 
grandes ociosidades com preços competitivos) e proposta de criação de Grupo de Trabalho Integrado pelo 
MME, ANP, Petrobras e entidades representativas dos diferentes elos que resulte em proposta unificada a ser 
apresentada às autoridades competentes.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho superior), Marcos Boff (Vice-Presidente Técnico), 
Carlos Bezerra (Unibras), Donizete Tokarski (Diretor superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo), 
representantes do MME, ANP, EPE, MAPA, ME/SEAE, demais entidades e empresas do setor de biodiesel e de 
distribuição de combustíveis.

18 
Seminário ANP de Avaliação do Mercado de Combustíveis – Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Participar de evento que divulgou a ação regulatória da ANP sobre o Downstream e dados gerais do 
setor de combustíveis comparando o desempenho de 2019 em relação a 2018.
Participantes: Donato Aranda (Consultor Técnico).

MARÇO
03 
Reunião com o Superintendente de Distribuição e Logística (SDL), Cezar Issa - Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Debater aspectos relacionados à participação dos produtores de pequeno porte nos leilões de 
biodiesel, nos termos da Portaria MME nº 311/2018.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Marcos Boff (Vice-Presidente Técnico), 
Rômulo Morandin (Biopar), Rodolfo Soffiatti (Brejeiro), Moacir Luft (Unibras), Usias da Silva (Bio Vida), Donizete 
Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo), Donato Aranda (Consultor Técnico) e 
representantes das demais entidades do setor de biodiesel.
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03 
Reunião com o Gerente Geral de Marketing da Petrobras, Sandro Barreto - Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Tratar da perspectiva de saída da Petrobras da realização dos leilões de biodiesel.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Marcos Boff (Vice-Presidente Técnico), 
Rômulo Morandin (Biopar); Rodolfo Soffiatti (Brejeiro), Moacir Luft (Unibras), Usias da Silva (Bio Vida), Donizete 
Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo), Donato Aranda (Consultor Técnico) e 
representantes das demais entidades do setor de biodiesel.

09 
Reunião com Coordenador-Geral de Extrativismo da Secretaria de Agricultura 
Familiar e Cooperativismo do MAPA, Marco Aurélio Pavarino - Brasília/DF
Objetivo: Debater sobre a atualização das regras do Selo Combustível Social.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo e representantes 
das demais entidades do setor de biodiesel.

10  
Cerimônia de Posse do Conselho Diretivo da Associação Brasileira 
de Reciclagem Animal (ABRA) – Brasília/DF 
Objetivo: Representar a Ubrabio em evento de apresentação dos novos integrantes do Conselho Diretivo da 
entidade e Conselho Fiscal na Gestão 2020/2022.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

12 
Reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Palma de Óleo do MAPA (CSPO) - Brasília/DF
Objetivo: Discutir a regularização fundiária e ambiental no PA, Pronaf Eco Dendê, novas regras para o crédito 
rural (MP do Agro e PLC nº 30/2019), padronização do cadastro do estabelecimento no MAPA e o registro dos 
produtos: torta de palmiste e ácido graxo.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

16  
Reunião Setorial com representantes da Empresa Executta Projetos e Realizações - videoconferência 
Objetivo: Avaliar proposta preliminar do plano de comunicação para campanha Biodiesel 2020.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente); Nayara Machado (Coordenadora de Comunicação) 
e representantes das demais entidades do setor de biodiesel.

26 
Reunião com o Coordenador-Geral de Extrativismo da Secretaria de Agricultura 
Familiar e Cooperativismo do MAPA, Marco Aurélio Pavarino - videoconferência
Objetivo: Dar continuidade às discussões sobre a atualização das regras do Selo Combustível Social.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente); Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e representantes 
das demais entidades do setor de biodiesel.

30 
Reunião com a Secretária de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
do MME, Renata Isfer - videoconferência
Objetivo: Debater medidas para enfrentamento da crise do coronavírus voltadas ao abastecimento de 
combustíveis.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Donizete Tokarski (Diretor 
Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo), representantes da ANP, demais entidades dos setores de 
biodiesel, de etanol e de distribuição e revenda de combustíveis.

ABRIL
02 
Reunião com a Secretária de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
do MME, Renata Isfer - videoconferência
Objetivo: Discutir medidas relacionadas ao abastecimento de Biodiesel durante o bimestre 3º bimestre (L72), 
como flexibilização de obrigações de retiradas/entregas de biodiesel.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), 
Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e demais entidades do setor de biodiesel.
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07 
Reunião com o Diretor da ANP Felipe Kury - videoconferência
Objetivo: Tratar das adequações para o abastecimento de diesel B durante o 3º bimestre de 2021 (L72), em 
razão da perspectiva de flutuações de oferta e demanda decorrentes da pandemia do Covid-19.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Marcos Boff (Vice-Presidente Técnico), 
Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e representantes das demais entidades dos setores de biodiesel 
e de distribuição de combustíveis.

28 
Vídeo-Webinar, organizado pela Ubrabio e Agência EPBR,  
“Impactos da COVID-19 no Setor de Biodiesel e no RenovaBio”
Objetivo: Discutir como o mercado e o governo enxergam o panorama atual e o que fazer para garantir que 
políticas públicas de extrema relevância para o país, como o RenovaBio, não sejam prejudicadas.
Participantes: Deputado Federal (PP/RS) Jerônimo Goergen (Presidente da Frente Parlamentar Mista do 
Biodiesel), Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Miguel Ivan Lacerda (Diretor do Departamento 
de Biocombustíveis do MME).

MAIO
06 
Reunião do Presidente da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, Deputado Federal 
Jerônimo Goergen (PP/RS), com o Secretário Especial de Produtividade, Emprego e 
competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa - Videoconferência
Objetivo: Discutir as medidas que o Governo vem adotando no período de pandemia para garantir a viabilidade 
das empresas e manutenção de vagas de trabalho e a retomada do desenvolvimento socioeconômico do 
Brasil.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) 
e representantes das demais entidades do setor de biodiesel.

09 
Vídeo-Webinar “Qualidade do Biodiesel e sua mistura no Óleo Diesel” 
Objetivo: Discutir questões relacionadas ao controle de qualidade e boas práticas no manuseio, transporte 
e armazenagem do biodiesel e diesel B em evento organizado pelo Sindicato Nacional Transportador-
Revendedor-Retalhista (SINDTRR).
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Donizete Tokarski (Diretor 
Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo), Donato Aranda (Consultor Técnico), Carlos Orlando 
Enrique da Silva (Superintendente de Qualidade e Biocombustíveis da ANP), Álvaro Faria (Presidente do 
SINDTRR), outros representantes do SINDTRR e das demais entidades do setor de biodiesel.

09 
Reunião com Coordenador-Geral de Extrativismo da Secretaria de Agricultura 
Familiar e Cooperativismo do MAPA, Marco Aurélio Pavarino – Brasília/DF
Objetivo: Dar continuidade às discussões sobre aperfeiçoamento das regras do Selo Combustível Social.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e representantes 
das demais entidades do setor de biodiesel.

25 
Reunião entre parlamentares e dirigentes de entidades que representam 
o setor de biocombustíveis - videoconferência
Objetivo: Discutir o uso estratégico da CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico de forma 
integrada entre biocombustíveis em momentos de crise.
Participantes: Deputado Federal Jerônimo Goergen (PP/RS), Deputado Federal Arnaldo Jardim (Cidadania/
SP), Deputado Federal Enrico Misasi (PV/SP), Deputado Estadual Reinaldo Alguz (PV/SP), Juan Diego Ferrés 
(Presidente do Conselho Superior), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor 
Executivo) e representantes das demais entidades dos setores de biodiesel e etanol.



12 |Relatório Anual de Atividades 2020

26 
Reunião com o Superintendente de Distribuição e Logística da ANP, Cezar Issa - videoconferência
Objetivo: Discutir o abastecimento interno de Metanol, insumo essencial na produção de biodiesel.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente); 
Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e Donato Aranda (Consultor Técnico).

27 
Reunião com o Superintendente de Biocombustíveis e de Qualidade 
de Produtos da ANP, Carlos Orlando - videoconferência
Objetivo: Apresentar sugestão de procedimentos para aferição da qualidade e rastreabilidade do biodiesel 
entregue às distribuidoras.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), 
Sergio Beltrão (Diretor Executivo), Donato Aranda (Consultor Técnico) e representantes da equipe da SBQ e do 
Centro de Pesquisas e Análises Tecnológicas (CPT/ANP).

28 
Reunião do Presidente da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, Deputado Federal Jerônimo 
Goergen (PP/RS), com o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles - videoconferência
Objetivo: Discutir medidas que o governo vem adotando no período de pandemia da Covid-19 para garantir a 
viabilidade das empresas e manutenção de vagas de trabalho e o papel dos biocombustíveis nesse contexto. 
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) 
e demais entidades do setor de biodiesel.

JUNHO
02 
Reunião do Presidente da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, Deputado 
Federal Jerônimo Goergen (PP/RS), com o Secretário de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis do MME, José Mauro Ferreira Coelho - videoconferência
Objetivo: Apresentar argumentos para subsidiar o encaminhamento ao CNPE da antecipação do B13 
como medida efetiva de manutenção de empregos e diversas outras externalidades como contribuição ao 
enfrentamento dos reflexos da pandemia do Covid-19.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), 
Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e representantes das demais entidades do setor de biodiesel.

03 
Reunião do Grupo de Trabalho sobre excesso de peso no transporte de biodiesel - videoconferência 
Objetivo: Organizar informações para encaminhamento ao CONTRAN sobre a evolução de adequação da 
frota de caminhões-tanques para o transporte de biodiesel, conforme disposto pela deliberação do CONTRAN 
nº 182/2020.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e representantes das demais entidades do setor de biodiesel, 
ABTLP, Plural e Brasilcom.

04 
Webinar “Integração entre biocombustíveis: estratégias para superar a crise”
Objetivo: Realizar evento em celebração à Semana do Meio Ambiente, promovido em conjunto pela Frente 
Parlamentar do Biodiesel, Frente Parlamentar pela Valorização do Setor Sucroenergético, Ubrabio e Unica 
sobre estratégias para superar a crise causada pela pandemia do covid-19, com foco em uma recuperação 
econômica sustentável, baseada em energias limpas.
Participantes: Deputados Federais: Arnaldo Jardim (Cidadania/SP), Jerônimo Goergen (PP/RS), Enrico Misasi 
(PV/SP), Fernando Coelho Filho (DEM/PE), Alexandre Alonso (Chefe-Geral da Embrapa Agroenergia), Miguel 
Ivan Lacerda (Diretor de Biocombustíveis do MME), Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), 
Donizete Tokarski (Diretor Superintendente, que moderou o debate), Amanda Gondim (Coordenadora da 
RBQAV), Evandro Gussi (Presidente da Unica), André Rocha (Fórum Nacional Sucroenergético), Renato Cunha 
(Presidente da Novabio), Alessandro Gardemann (Presidente da Abiogás), Antonio Salibe (Presidente da Udop) 
e diversas outras lideranças setoriais.
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05 
Workshop online sobre HVO e biocombustíveis avançados: o que esperar para os próximos anos
Objetivo: Realizar evento em parceria com a Agência EPBR e propiciar debate entre o setor produtivo, governo 
e academia sobre desafios e oportunidades para que o diesel verde e os biocombustíveis de aviação se tornem 
realidade no Brasil.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Pedro Scorza (Diretor de Biocombustíveis 
de Aviação), Donato Aranda (Consultor Técnico, que moderou o debate) Carlos Orlando Enrique da Silva 
(Superintendente de Qualidade e Biocombustíveis da ANP) e Amanda Gondim (Coordenadora da RBQAV). 

Reunião com o Superintendente de Distribuição e Logística da ANP, Cezar Issa - videoconferência
Objetivo: Tratar da oferta e demanda de biodiesel do L72 (abastecimento de maio/junho) e avaliar a 
possibilidade de realizar leilão para suprimento complementar para os últimos 10 dias de entregas.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Antin Bianchini (Vice-Presidente 
Financeiro), Marcos Boff (Vice-Presidente Técnico), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio 
Beltrão (Diretor Executivo). 

08 
Reunião com o Deputado Federal Arnaldo Jardim (Cidadania/SP) - videoconferência
Objetivo: Aprofundar as discussões entre os setores de biodiesel, etanol, biogás para formatação de uma 
Biocoalizão decorrente da proposta formulada pela Ubrabio por ocasião do Webinar “Integração entre 
biocombustíveis: estratégias para superar a crise”, realizado em 04/06/2020.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), 
Donato Aranda (Consultor Técnico) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 

14 
Reunião setorial com o Superintendente de Distribuição e Logística da ANP, Cezar Issa - videoconferência
Objetivo: Discutir a cadência de retiradas de biodiesel arrematado no L72 e programação de disponibilidade 
(grade Petrobras) na semana de 15/06 a 22/06.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Marcos Boff (Vice-Presidente Técnico), Luiz 
Meira (Vice-Presidente de Relações Associativas e Institucionais), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), 
Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e representantes das demais entidades do setor de biodiesel. 

25 
Reunião com o Diretor de Biocombustíveis do MME, Miguel Ivan Lacerda - videoconferência
Objetivo: Discutir a performance de entregas de biodiesel no L72.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e representantes 
das demais entidades do setor de biodiesel

30 

Webinar Metas do RenovaBio, promovido pela Ubrabio em parceria com a Agência EPBR
Objetivo: Discutir propostas do setor de biocombustíveis e consolidar contribuições para a Consulta Pública 
MME nº 94/2020 sobre as metas compulsórias anuais de redução de emissões de gases causadores do efeito 
estufa para comercialização de combustíveis entre 2021/2030 (RenovaBio) e a revisão das metas para 2020 em 
razão da pandemia do Covid-19.
Participantes: Como palestrantes; Deputado Federal Jerônimo Goergen (Presidente da Frente Parlamentar 
Mista do Biodiesel), Deputado Federal Arnaldo Jardim (Presidente da Frente Parlamentar pela Valorização 
do Setor Sucroenergético), Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Evandro Gussi (Presidente 
da Unica), Guilherme Nolasco (Presidente da UNEM); como moderadores: Donizete Tokarski (Diretor 
Superintendente) e Gustavo Gaudarde (EPBR).
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JULHO
01 
Reunião com o Presidente da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, 
Deputado Federal Jerônimo Goergen (PP/RS) - videoconferência
Objetivo: Tratar das demandas prioritárias do Setor de Biodiesel.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), 
Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e representantes das demais entidades do setor de biodiesel.

06 
Reunião do Presidente da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, Deputado 
Federal Jerônimo Goergen (PP/RS), com o Secretário de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis do MME, José Mauro Ferreira Coelho - videoconferência
Objetivo: Apresentar as demandas prioritárias do setor de biodiesel, especialmente sobre o entendimento 
prejudicial ao setor com a perspectiva de fim dos leilões públicos de biodiesel pelo governo no âmbito do 
Comitê Técnico Integrado para o Desenvolvimento do Mercado de Combustíveis, demais Derivados de 
Petróleo e Biocombustíveis (Abastece Brasil).
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), 
Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e representantes das demais entidades do setor de biodiesel.

07 
Reunião com o Coordenador-Geral de Extrativismo da Secretaria de Agricultura 
Familiar e Cooperativismo do MAPA, Marco Aurélio Pavarino - videoconferência
Objetivo: Tratar das propostas de alteração das regras do Selo Combustível Social (Portaria MAPA nº 144/2019.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo e representantes 
das demais entidades do setor de biodiesel.
Reunião com a Chefe da Assessoria Internacional da ANAC, Ana Paula Cavalcante - videoconferência
Objetivo: Discutir as perspectivas de construção de Marco Regulatório do bioquerosene no Brasil.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Pedro Scorza (Diretor de Biocombustíveis 
de Aviação), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo), Donato Aranda 
(Consultor Técnico), representantes da SAC/PR e IATA.

20 
Reunião com o Chefe-geral da Embrapa Agroenergia, Guy de Capdeville - videoconferência
Objetivo: Discutir possibilidades de melhorias nos critérios de elegibilidade da cadeia de custódia de grãos no 
âmbito do RenovaBio.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), 
Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e Donato Aranda (Consultor Técnico).

22 
Reunião com o Superintendente de Qualidade e Biocombustíveis (SBQ) 
da ANP, Carlos Orlando Enrique da Silva - videoconferência
Objetivo: Discutir a construção da regulamentação do Diesel Verde.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e Donato Aranda 
(Consultor Técnico), Amanda Gondim (Coordenadora da RBQAV) e representantes das demais entidades do 
setor de biodiesel.

27 
Reunião com o Gerente Geral de Marketing da Petrobras, Sandro Barreto - videoconferência
Objetivo: Discutir a inserção de forma integrada na Matriz Energética Nacional oo Diesel Verde, Bioquerosene 
e Diesel coprocessado com parcela renovável.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Pedro Scorza (Diretor de Biocombustíveis 
de Aviação), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e Donato Aranda 
(Consultor Técnico).
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30 
Webinar “Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis”, promovido 
pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE)
Objetivo: Apresentar as principais externalidades e perspectivas do Biodiesel e participar de debate a partir 
das informações divulgadas pelo estudo da EPE “Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis”, com base em 
dados de 2019.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).

AGOSTO
07 
Reunião setorial com o Superintendente de Distribuição e Logística da ANP, Cezar Issa - videoconferência
Objetivo: Avaliar a oferta e demanda de biodiesel para o L75 (abastecimento de setembro e outubro de 2020).
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Rômulo Morandin (Biopar), Donizete 
Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e representantes das demais entidades 
do setor de biodiesel. 

10 
Reunião com o Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME, José Mauro 
Ferreira Coelho, e Diretores da ANP Felipe Kury e José Gutman - videoconferência
Objetivo: Avaliar a oferta e demanda do L75 e tratar da retomada da etapa 3, que foi interrompida.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), 
Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e representantes das demais entidades do setor de biodiesel.

10 a 14 

Ciclo de webinars “I Biodiesel Week”, organizado pela Ubrabio e Embrapa Agroenergia
Objetivo: Realizar evento para celebrar o Dia Internacional do Biodiesel, comemorado no dia 10 de agosto, 
com a participação de empresários, agentes públicos, jornalistas e pesquisadores para abordar diferentes 
aspectos do mercado de biodiesel no Brasil e no mundo.
Participantes: Na abertura, Deputado Rodrigo Maia (Presidente da Câmara dos Deputados); Dirceu 
Amorelli (Diretor-Geral Substituto da ANP); Jerônimo Goergen (Deputado Federal - PP/RS); Arnaldo Jardim 
(Deputado Federal - Cidadania/SP); Enrico Misasi (Deputado Federal - PV/SP); Juan Diego Ferrés (Presidente 
do Conselho Superior); Alexandre Alonso (Chefe-Geral da Embrapa Agroenergia) e Donizete Tokarski (Diretor 
Superintendente). 

CICLO DE WEBINARS PARA CELEBRAR  O
 DIA INTERNACIONAL DO BIODIESEL

10 a 14 de agosto de 2020

http://youtu.be/-EtvfzlXweg
http://youtu.be/-EtvfzlXweg
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10 de agosto às 10h

Webinar Biodiesel no Brasil e no mundo (10/08): Renato Godinho (MRE); Marcos Salgueiro (Evonik); Don Scott 
(National Biodiesel Board/EUA); e F.X. Sutijastoto (Ministério de Energia e Recursos Minerais da Indonésia). 
Moderadores: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Donato Aranda (Consultor Técnico).

11 de agosto às 10h

Webinar Leilões de Biodiesel (11/08): José Mauro 
Coelho (Secretário de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis do MME); Miguel Angelo Vedana 
(BiodieselBR) e Sandro Barreto (Petrobras). Moderador: 
Marcos Boff (Vice-Presidente Técnico).

http://youtu.be/y55skY-f3V8
http://youtu.be/y55skY-f3V8
http://youtu.be/y55skY-f3V8
https://youtu.be/mN-DzhgIwEM?t=2430
https://youtu.be/mN-DzhgIwEM?t=2430
http://youtu.be/-EtvfzlXweg
http://youtu.be/-EtvfzlXweg
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11 de agosto às 17h

Webinar Novas Matérias-Primas para o Biodiesel (11/08): Rafael Menezes (MCTI); Bruno Laviola (Embrapa 
Agroenergia); Roberto Derner (UFSC) e Juliana Lichston (UFRN). Moderador: Rômulo Morandin (Biopar).

12 de agosto às 10h

Webinar RenovaBio: Elegibilidade e rastreabilidade da soja e do milho (12/08): Antin Bianchini (Vice-
Presidente Financeiro); Guilherme Nolasco (UNEM); Felipe Bottini (Green Domus); Alexandre Alonso (Embrapa 
Agroenergia) e Miguel Novato (MME). Moderadora: Hilda Pereira (Potencial).

http://youtu.be/gE4I5i-2zUk
http://youtu.be/gE4I5i-2zUk
http://youtu.be/gE4I5i-2zUk
http://youtu.be/gE4I5i-2zUk
http://youtu.be/Gxi6qnS1EjY
http://youtu.be/Gxi6qnS1EjY
http://youtu.be/Gxi6qnS1EjY
http://youtu.be/Gxi6qnS1EjY
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12 de agosto às 17h

Webinar Qualidade do Biodiesel (12/08): Fábio Vinhado (ANP/CPT); Paulo Suarez (UNB) e Eduardo Cavalcanti 
(INT). Moderadores: Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e Donato Aranda (Consultor Técnico).

13 de agosto às 10h

Webinar Biocombustíveis avançados: tecnologia e regulamentação (13/08): Participação Especial do Ministro 
de Minas e Energia, Bento Albuquerque; Amanda Gondim (RBQAV); Carlos Orlando Enrique da Silva (ANP); 
Christian Wahnfried (Bosch); Pedro Scorza (Diretor de Biocombustíveis de Aviação) e Donato Aranda (Consultor 
Técnico). Moderador: Gonçalo Pereira (Unicamp).

http://youtu.be/foCX4Eo-M64
http://youtu.be/foCX4Eo-M64
http://youtu.be/foCX4Eo-M64
http://youtu.be/foCX4Eo-M64
http://youtu.be/SFrYW-CjmUs
http://youtu.be/SFrYW-CjmUs
http://youtu.be/SFrYW-CjmUs
http://youtu.be/SFrYW-CjmUs
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13 de agosto às 17h

Webinar Selo Social (13/08): Marco Aurélio Pavarino (MAPA): Rodolfo Soffiatti (Brejeiro); Edna de Cassia 
Carmelio (ELO de Valores); Antonino Cardozo (Unicafes) e Sergio Feltraco (OCB). Moderadores: Gildo Barnes 
(Oleoplan) e Matheus Boratto (Agmaac Soluções).

14 de agosto às 10h

Palestra Magna com o Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés (13/08): Debatedores:
Enrico Misasi (Deputado Federal - PV/SP); Cidinho Santos (Unibras) e Denise Luna (Broadcast Energia).

15 
Reunião do Presidente da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, Deputado Federal Jerônimo 
Goergen (PP/RS), com o Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME, 
José Mauro Ferreira Coelho e com o Diretor da ANP, Felipe Kury - videoconferência
Objetivo: Apresentar argumentos sobre a importância de retomada da Etapa 3 do L75 (e não sua anulação), 
tendo em vista o reequilíbrio da oferta em relação à demanda pela redução da mistura de B12 para B10.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Irineu Boff (Vice-presidente de Assuntos 
Tributários), Luiz Meira (Vice-Presidente de Relações Associativas e Institucionais), Paulo Fuga (Diretor de Óleos 
e Gorduras Residuais), Jaime Binsfeld (Biopar), Jose Carlos Weschenfelder e Guilherme Weschenfelder (Olfar), 
Rodolfo Soffiatti (Brejeiro), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e 
representantes das demais entidades do setor de biodiesel.

http://youtu.be/N59DCoYML6M
http://youtu.be/N59DCoYML6M
http://youtu.be/N59DCoYML6M
http://youtu.be/N59DCoYML6M
http://youtu.be/CTKDkvaA1tg
http://youtu.be/CTKDkvaA1tg
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20 
Reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Palma de Óleo 
do MAPA (CSPO) - Brasília/DF - videoconferência
Objetivo: Discutir a nova resolução do Banco Central sobre o PRONAF Eco Dendê e atualização das ações para 
manutenção do Banco Ativo de Germoplasma (BAG) do Dendê.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
Reunião do Presidente da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, Deputado Federal Jerônimo Goergen (PP/RS), 
com o Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e Diretores da ANP: Dirceu Amorelli e José Gutman
Objetivo: Avaliar as intercorrências do L75, a necessidade da previsibilidade da mistura e a importância do 
modelo dos leilões.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Cidinho Santos (Unibras), Donizete 
Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e representantes das demais entidades 
do setor de biodiesel.

25 
Reunião com o Superintendente de Qualidade e Biocombustíveis da 
ANP, Carlos Orlando Enrique da Silva - videoconferência
Objetivo: Discutir a proposta do Programa de Monitoramento da Qualidade do Biodiesel – PMQBio.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo), Donato Aranda 
(Consultor Técnico) e representantes das demais entidades do setor de biodiesel e do setor de distribuição de 
combustíveis.

26  
Webinar organizado pela ABRA “BIOCOMBUSTÍVEIS E RENOVABIO: entenda 
o papel da reciclagem animal na produção de biodiesel”  
Objetivo: Realizar palestra destacando a importância das gorduras animais na produção de Biodiesel 
destacando a necessidade de ajustes nos critérios do RenovaBio em relação à cadeia de custódia de grãos, e 
participar do debate.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).

28 
Reunião do Comitê de Monitoramento do Abastecimento de Biodiesel 
(CMAB), coordenado pelo MME - videoconferência 
Objetivo: Avaliar o resultado do L75 e discutir aperfeiçoamentos para o edital do L76 (abastecimento do 6º 
bimestre de 2020).
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) 
e representantes da ANP, das demais entidades do setor de biodiesel, do setor de distribuição de combustíveis 
e da Petrobras.

SETEMBRO
08 
Reunião do Comitê de Monitoramento do Abastecimento de Biodiesel 
(CMAB), coordenado pelo MME - videoconferência 
Objetivo: Avaliar o balanço de oferta e demanda do L75 e para o Leilão Complementar (L75C) e dar 
prosseguimento às discussões sobre aprimoramentos necessários para o L76.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) 
e representantes da ANP, das demais entidades do setor de biodiesel, do setor de distribuição de combustíveis 
e da Petrobras.

16 
Reunião do Comitê de Monitoramento do Abastecimento de Biodiesel 
(CMAB), coordenado pelo MME - videoconferência 
Objetivo: Dar prosseguimento às perspectivas de oferta e demanda para o L76.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) 
e representantes da ANP, das demais entidades do setor de biodiesel, do setor de distribuição de combustíveis 
e da Petrobras.
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17 

Audiência Pública ANP sobre a proposta de especificação do diesel verde - videoconferência 
Objetivo: Apresentar síntese das externalidades socioeconômicas do Biodiesel, manifestar a concordância 
com o entendimento da ANP de preservação da identidade de produtos (Biodiesel, Diesel verde e HBIO), de 
preservar o mandato de biodiesel, vigente e futuro, ficando amplo espaço 
para a desejável introdução do Diesel Verde integrando uma mistura ternária que comporá o diesel B (Diesel A 
acrescido da mistura mínima obrigatória de Biodiesel vigente mais parcela do Diesel Verde) sendo permitido a 
introdução em substituição à parcela fóssil do Diesel. E, também, manifestar de forma veemente a discordância 
de algumas manifestações apresentadas por agentes econômicos e de governo que apresentaram na Consulta 
Pública, Audiência Pública ou em apenas uma delas, posições que afrontam conceitos elementares na tentativa 
de distorcer significados globalmente consagrados, a exemplo do agente dominante na produção nacional de 
combustíveis – A Petrobras, na medida em que tenta imputar a um processo de coprocessamento de correntes 
de diesel fóssil com insignificante componente renovável (da ordem de 4% de óleo vegetal) atribuindo-lhe 
identidade de biocombustível.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior).

OUTUBRO
01 
Reunião com o Coordenador-Geral da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel 
(FPBIO), Deputado Federal (PV/SP) Enrico Misasi - Brasília/DF
Objetivo: Tratar da “Agenda Verde” da Câmara dos Deputados.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Aurélio Amaral (Ex-Diretor da ANP) e
Igor Tokarski (Presidente da Comissão de Bioeconomia da OAB/DF).

02 
Reunião com representantes do MCTI: Diretor do Departamento de Tecnologias Estruturantes Eduardo 
Soriano e o Coordenador de Inovação em Tecnologias Setoriais Rafael Menezes - videoconferência 
Objetivo: debater a construção de políticas públicas para a introdução de novos biocombustíveis na Matriz 
Energética Nacional.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e Donato Aranda 
(Consultor Técnico).

Reunião do Comitê de Monitoramento do Abastecimento de Biodiesel 
(CMAB), coordenado pelo MME - videoconferência 
Objetivo: Fazer balanço das entregas de Biodiesel no L75 e L75C, Refinar as estimativas de oferta e demanda 
para o L76.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior) e Donizete Tokarski (Diretor 
Superintendente), representantes do MAPA, ME, ANP, EPE, das demais entidades do setor de biodiesel, do 
setor de distribuição de combustíveis e da Petrobras.

05 
Reunião com o Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
do MME, José Mauro Ferreira Coelho - videoconferência 
Objetivo: Debater a importância do fortalecimento da estrutura do Departamento de Biocombustíveis, 
vinculado à SPG/MME.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), 
Donato Aranda (Consultor Técnico) e dirigentes dos setores de etanol e das demais entidades do setor de 
biodiesel.
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14 
Reunião com o Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
do MME, José Mauro Ferreira Coelho - videoconferência 
Objetivo: Discutir aspectos relacionados à proposta de Novo Modelo de Comercialização do Biodiesel 
abordado no Relatório, produzido em setembro/2020, no âmbito do Subcomitê Novo Cenário Downstream 
do Comitê Abastece Brasil e sobre a introdução do diesel verde e do diesel coprocessado com parcela de 
matéria-prima renovável. 
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) 
e representantes das demais entidades do setor de biodiesel.

27 
Reunião do Comitê de Monitoramento do Abastecimento de Biodiesel 
(CMAB), coordenado pelo MME - videoconferência 
Objetivo: Avaliar a performance de retiradas relacionadas aos leilões de aquisição de biodiesel L75 e L75 e do 
Leilão de Estoques (LE75).
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior) e Donizete Tokarski (Diretor 
Superintendente), representantes do MAPA, ME, ANP, EPE, das demais entidades do setor de biodiesel, do 
setor de distribuição de combustíveis e da Petrobras.

29 
Reunião com o Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
do MME, José Mauro Ferreira Coelho - videoconferência 
Objetivo: Discutir aspectos relacionados às questões tributárias e de Fiscalização considerando a proposta de 
novo Modelo de Comercialização de Biodiesel.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Antin Bianchini (Vice-Presidente 
Financeiro), Arnoldo Hammerschmidt (Potencial), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e representantes 
das demais entidades do setor de biodiesel.

NOVEMBRO

03 
Reunião com o Secretário de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis do MME, José 
Mauro Ferreira Coelho - videoconferência 
Objetivo: Solicitar revisão e apresentar argumentos 
relacionados aos temas: Questões Concorrenciais e 
Estoque, em contraposição ao Relatório do Subcomitê 
Novo Cenário Downstream do Comitê Abastece 
Brasil com o tema Comercialização de Biodiesel, de 
setembro de 2020,  
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do 
Conselho Superior), Donizete Tokarski (Diretor 
Superintendente) e representantes do Subcomitê 
Novo Cenário Downstream (Abastece Brasil) e das 
demais entidades do setor de biodiesel.

09 
Reunião do Comitê de Monitoramento do Abastecimento de Biodiesel 
(CMAB), coordenado pelo MME - videoconferência 
Objetivo: Discutir perspectivas de oferta e demanda para o L77 (abastecimento de biodiesel para o 1º bimestre 
de 2021), considerando o cenário de escassez interna de óleo de soja e a possibilidade de alteração do edital 
para permitir importação de matéria-prima.  
Participantes: Leonardo Zílio (Oleoplan), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e representantes do 
MAPA, ME, ANP, EPE, das demais entidades do setor de biodiesel, do setor de distribuição de combustíveis e 
da Petrobras.
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10 
Reunião com o Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
do MME, José Mauro Ferreira Coelho - videoconferência 
Objetivo: Solicitar revisão e apresentar argumentos relacionados à Questão Tributária, em contraposição ao 
Relatório do Subcomitê Novo Cenário Downstream do Comitê Abastece Brasil com o tema Comercialização de 
Biodiesel, de setembro de 2020,  
Participantes: Marcos Boff (Vice-Presidente Técnico), Leonardo Zílio e Jussara Scheffel (Oleoplan), Donizete 
Tokarski (Diretor Superintendente) e representantes do CONFAZ, do Subcomitê Novo Cenário Downstream 
(Abastece Brasil) e das demais entidades do setor de biodiesel. 

Reunião com o Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
do MME, José Mauro Ferreira Coelho - videoconferência 
Objetivo: Solicitar revisão e apresentar argumentos relacionados ao Biodiesel, HVO e volatilidade nos preços, 
em contraposição ao Relatório do Subcomitê Novo Cenário Downstream do Comitê Abastece Brasil com o 
tema Comercialização de Biodiesel, de setembro de 2020,  
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Leonardo Zílio (Oleoplan), Donizete 
Tokarski (Diretor Superintendente), Donato Aranda (Consultor Técnico) e representantes do Subcomitê Novo 
Cenário Downstream (Abastece Brasil) e das demais entidades do setor de biodiesel.

11 
Reunião com o Secretário de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis do MME, José 
Mauro Ferreira Coelho - videoconferência 
Objetivo: Solicitar revisão e apresentar argumentos 
relacionados a Flexibilidade de Contratação 
e Entregas, em contraposição ao Relatório do 
Subcomitê Novo Cenário Downstream do Comitê 
Abastece Brasil com o tema Comercialização de 
Biodiesel, de setembro de 2020,  
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do 
Conselho Superior), Leonardo Zílio (Oleoplan), 
Guilherme Kummer (Fiagril), Paulo Fuga (Fuga 
Couros), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) 
e representantes do Subcomitê Novo Cenário 
Downstream (Abastece Brasil) e das demais entidades 
do setor de biodiesel.

12 
Reunião com a Coordenadora de Fomento 
e Energias Renováveis do MAPA, Viviane 
Silveira Anjos - videoconferência 
Objetivo: Discutir adequações de critérios do Selo 
Biocombustível Social (Portaria MAPA nº 144/2019), 
considerando a publicação do Decreto nº 10.527, de 
22/10/2020,  
Participantes: Osvaldo Morichita (Granol), Gildo 
Barnes, Andreia Freitas e Leonardo Zilio (Oleoplan), 
Caique Pires (Potencial), Dilnei José Puhl (Olfar), 
Rodolfo Soffiatti (Brejeiro), Romulo Morandin (Biopar), 
Edna Carmélio e Matheus Boratto (Consultores de 
diversas Associadas), Donizete Tokarski (Diretor 
Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
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17 
Reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Palma de Óleo do MAPA (CSPO) - videoconferência
Objetivo: Discutir sobre a atualização das ações para manutenção do Banco Ativo de Germoplasma (BAG) do 
Dendê, diretrizes em Inovação Agropecuária, Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Previdência 
(NR 31/2020) e suas implicações para a cadeia da Palma de Óleo.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Reunião do Comitê de Monitoramento 
do Abastecimento de Biodiesel (CMAB), 
coordenado pelo MME - videoconferência
Objetivo: Avaliar as entregas do L76 e estimar a 
demanda e oferta de biodiesel para o L77.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do 
Conselho Superior), Leonardo Zílio (Oleoplan), 
Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), e 
representantes do MAPA, ME, ANP, EPE, das demais 
entidades do setor de biodiesel, do setor de 
distribuição de combustíveis e da Petrobras.

17 e 18 

Conferência BiodieselBR 2020 – videoconferência 
Objetivo: Realizar exposições e participar de debates nos painéis do evento que, ao longo dos últimos 14 
anos, se tornou a principal vitrine da indústria de biodiesel do Brasil. A Ubrabio patrocinou como Parceira 
Especial. Destaque para a participação de representantes da Ubrabio como palestrantes e debatedores: 
Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), que participou da mesa de abertura sob o tema “O 
futuro do setor de biodiesel depois de um ano de Pandemia”, abordando os temas: “O balanço entre oferta 
e demanda de biodiesel e matéria-prima, Como a reforma tributária pode afetar o mercado de biodiesel, 
O preço do biodiesel como limite para o aumento do uso de biodiesel e a  disputa do biodiesel e do HVO 
pela matéria-prima e pelo mercado de diesel. Foram realizadas as seguintes apresentações”: Carlos Eduardo 
Hammerschmidt (Potencial), no 3º painel “  Um novo modelo de comercialização de biodiesel”,  com os temas: 
“Quem ganha e quem perde com o fim dos leilões, Os modelos de negociação de biodiesel que podem 
ser adotados no Brasil, Quais os problemas para a implantação da livre negociação de biodiesel, O impacto 
do livre mercado no mercado de distribuição e O controle da mistura sem os leilões de biodiesel”; Donato 
Aranda (Consultor Técnico), no 6º Painel “Diesel Verde, Biodiesel e HBio: Semelhanças, diferenças e mercados”, 
abordando os tópicos: “Qual o espaço para cada um dos combustíveis no Brasil”, “O custo de produção de 
Hbio e do Diesel Verde competem com o do Biodiesel?” e “Como o preço da matéria-prima afeta o preço 
desses combustíveis”.
Participantes: Diversos representantes das associadas da Ubrabio e do corpo executivo, autoridades do 
Executivo Federal e demais representantes do setor de biodiesel e setores correlatos.
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DEZEMBRO
02 
Reunião com representantes da Petrobras: Diretor Executivo de Relacionamento Institucional, Roberto 
Ardenghy, e o Gerente Geral de Relacionamento com o Poder Público Federal, João Romeiro – Brasília/DF 
Objetivo: Manifestar a necessidade de integração harmoniosa Diesel Verde e diesel oriundo de coprocessamento 
com parcela renovável (HBIO) no espaço ocupado pelo diesel fóssil e sem avançar no mandato do biodiesel 
atual e futuro do Biodiesel.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente 
e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

03 
Reunião da Câmara Setorial de Oleaginosas e Biodiesel (CSOB) do MAPA - videoconferência 
Objetivo: Discutir o balanço de oferta do complexo soja e de gorduras animais e a demanda de biodiesel para 
2021; e sobre ações que atendam a agenda de Inovação para Cadeia Produtiva do Biodiesel.
Participantes: Leonardo Zílio (Oleoplan) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

04 
Reunião do Comitê de Monitoramento 
do Abastecimento de Biodiesel (CMAB), 
coordenado pelo MME - videoconferência 
Objetivo: Dar prosseguimento às discussões sobre 
estimativas de oferta e demanda para o L77.  
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do 
Conselho Superior), Leonardo Zílio (Oleoplan), 
Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e 
representantes do MAPA, ME, ANP, EPE, das demais 
entidades do setor de biodiesel, do setor de 
distribuição de combustíveis e da Petrobras.

08 

Reunião com o Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME, José 
Mauro Ferreira Coelho e com o Diretor do CONFAZ e Presidente da Comissão Técnica 
Permanente do ICMS – COTEPE/ICMS, Carlos Henrique Oliveira - videoconferência 
Objetivo: Apresentar propostas setoriais relacionadas à tributação de ICMS no Biodiesel, que não penalize 
a cadeia produtiva e nem gere impacto de preços ao consumidor final, considerando a perspectiva de novo 
modelo de comercialização do Biodiesel.  
Participantes: Irineu Boff (Vice-presidente de Assuntos Tributários), Antin Bianchini (Vice-Presidente 
Financeiro), Leonardo Zílio (Oleoplan), Ronaldo Sartori (Granol), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) 
e representantes do Subcomitê Novo Cenário Downstream (Abastece Brasil) e das demais entidades do setor 
de biodiesel.
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08  

Reunião com dirigentes da ABRA: Presidente do Conselho Diretivo, Pedro 
Bittar e o Presidente Executivo, Décio Coutinho – Brasília/DF
Objetivo: Discutir proposta de criação de um fórum que reúna diversas entidades que possuam forte sinergia, 
com o objetivo de fortalecer a agregação de valor e a agroindústria nacional.  
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

16 
Reunião do Comitê de Monitoramento 
do Abastecimento de Biodiesel (CMAB), 
coordenado pelo MME - videoconferência 
Objetivo: Avaliar a cadência das retiradas de Biodiesel 
no L76 e atualizar estimativas de oferta e demanda do 
L77.  
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do 
Conselho Superior), Leonardo Zílio (Oleoplan), 
Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio 
Beltrão (Diretor Executivo) e representantes do 
MAPA, ME, ANP, EPE, e das demais entidades do setor 
de biodiesel, do setor de distribuição de combustíveis 
e da Petrobras.
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II. ABASTECIMENTO



28 |Relatório Anual de Atividades 2020

II. ABASTECIMENTO
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LEILÕES DE BIODIESEL REALIZADOS PELA ANP
Durante o ano de 2020 foram realizados seis leilões bimestrais e três leilões complementares, 
um total de nove leilões, sendo oito deles para entrega do volume arrematado em 2020 
(L71 ao L76) e um para entrega do volume arrematado no primeiro bimestre de 2021 
(L77). Segundo dados da ANP, os leilões apresentaram os seguintes resultados:

71º Leilão – 03/02 a 12/02/2020
Objetivo: Arrematar 1.123.233 m³ de biodiesel para atendimento ao 
percentual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel em 
12% para o abastecimento do mercado no 2° bimestre de 2020.
Associadas Participantes: Bianchini, Biofuga, Biopar Parecis, Brejeiro, 
Fiagril, Granol (GO/TO/RS), Oleoplan, Oleoplan Nordeste, Potencial, 
Prisma e Unibras.
■ Percentual das associadas no volume total ofertado: 36%
■ Percentual das associadas no volume total arrematado: 32%
■ Percentual das associadas no volume total entregue: 85%

72º + 74º Leilão – 15/04 a 22/04/2020 e 15/06 a 17/06/2020
Objetivo: Arrematar 1.093.191 m³ de biodiesel para atendimento ao 
percentual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel em 
12% para o abastecimento do mercado no 3° bimestre de 2020.
Associadas Participantes: Bianchini, Biofuga, Biopar Parecis, Brejeiro, 
Fiagril, Granol (GO/TO/RS), Oleoplan, Oleoplan Nordeste, Potencial, 
Prisma e Unibras.
■ Percentual das associadas no volume total ofertado: 37%
■ Percentual das associadas no volume total arrematado: 36%
■ Percentual das associadas no volume total entregue: 89%

73º + 73º Compl. Leilão – 01/06 a 10/06/2019 e 03/07 a 09/07/2020
Objetivo: Arrematar 1.262.020 m³ de biodiesel para atendimento ao 
percentual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel em 
12% para o abastecimento do mercado no 4° bimestre de 2020.
Associadas Participantes: Bianchini, Biofuga, Biopar Parecis, Brejeiro, 
Fiagril, Granol (GO/TO/RS), Oleoplan, Oleoplan Nordeste, Potencial, 
Prisma e Unibras.
■ Percentual das associadas no volume total ofertado: 33%
■ Percentual das associadas no volume total arrematado: 33%
■ Percentual das associadas no volume total entregue: 98%

mil m³

1.271.280

452.470 32%

85%88%

1.123.233

357.864

982.979

303.720

mil m³

1.350.580

500.770 36%

89%89%

1.093.191

390.613

967.930

348.000

1.281.630

424.490 33%

98%97%

1.262.020

418.410

1.225.385

410.705

mil m³
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75º + 75º Compl. Leilão – 03/08 a 28/08/2020 e 11/09 a 16/09/2020
Objetivo: Arrematar 1.197.520 m³ de biodiesel para atendimento ao 
percentual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel em 
10% para o abastecimento do mercado no 5° bimestre de 2020.
Associadas Participantes: Bianchini, Biofuga, Biopar Parecis, Brejeiro, 
Fiagril, Granol (GO/TO/RS), Oleoplan, Oleoplan Nordeste, Olfar RJ, 
Potencial, Prisma e Unibras.
■ Percentual das associadas no volume total ofertado: 36%
■ Percentual das associadas no volume total arrematado: 36%
■ Percentual das associadas no volume total entregue: 93%

76º Leilão – 05/10 a 22/10/2020
Objetivo: Arrematar 1.105.300 m³ de biodiesel para atendimento ao 
percentual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel em 
11% para o abastecimento do mercado no 6° bimestre de 2020.
Associadas Participantes: Bianchini, Biofuga, Biopar Parecis, Biovida, 
Brejeiro, Fiagril, Granol (GO/TO/RS), Oleoplan, Oleoplan Nordeste, Olfar 
RJ, Potencial, Prisma e Unibras.
■ Percentual das associadas no volume total ofertado: 42%
■ Percentual das associadas no volume total arrematado: 40%
■ Percentual das associadas no volume total entregue: 92%

77º Leilão – 08/12 a 14/12/2020
Objetivo: AArrematar 1.176.958 m³ de biodiesel para atendimento ao 
percentual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel em 
12% para o abastecimento do mercado no 1° bimestre de 2021.
Associadas Participantes: Bianchini, Biofuga, Biopar Parecis, Biovida, 
Brejeiro, Fiagril, Granol (GO/TO/RS), Oleoplan, Oleoplan Nordeste, Olfar 
RJ, Potencial, Prisma e Unibras.
■ Percentual das associadas no volume total ofertado: 45%
■ Percentual das associadas no volume total arrematado: 40%
■ Percentual das associadas no volume total entregue: 91%

Em 2020 o volume total de 
biodiesel arrematado nos seis 
leilões bimestrais juntamente 
com os leilões complementares 
realizados no ano, foi de  
1,4 bilhão de litros. Desse 
total, 36% foram arrematados 
por empresas associadas à 
Ubrabio, o que equivale a 
mais de 1,2 bilhão de litros.

1.198.520

433.650 36%

93%96%

1.197.520

433.650

1.144.684

401.741

mil m³

1.208.200

502.480 40%

92%91%

1.105.300

445.019

1.009.882

410.633

mil m³

1.410.300

634.580 40%

91%92%

1.176.958

475.635

1.087.752

435.006

mil m³

1.208.2001.410.300

Volume ofertado por todo setor
Volume orfertado pelas Associadas

Volume entregue pelas Associadas
Volume entregue por todo setor

1.410.300

1.208.200

Volume arrematado pelas Associadas
Volume arrematado por todo setor

1.410.300

36%

92%92%

mil m³

1.208.200
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III.a REUNIÕES E ASSEMBLEIAS
Reunião Semanal do Staff Executivo para acompanhamento das atividades, 
ações e projetos da entidade - todas as segundas-feiras. 

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

EVENTOS ESTATUTÁRIOS REALIZADOS EM BRASÍLIA/DF

OUTUBRO
30 
Reunião do Conselho Fiscal
Pauta: Análise do relatório da auditoria externa sobre o Balanço Financeiro/Patrimonial/2019 e demais 
demonstrações financeiras/2019; emissão de parecer.

NOVEMBRO
22 
Reunião do Conselho de Administração  
Pauta: Elaboração do Relatório Anual de Atividades do ano de 2019 para apresentação ao Conselho Superior; 
Contratação de auditoria externa indicada pelo Conselho Fiscal; proposta orçamentária 2020 para apresentação 
ao Conselho Superior.

Reunião do Conselho Superior 
Pauta: Elaboração do Relatório Anual de Atividades 2019 para submeter à Assembleia Geral (Art. 24, V.); Apreciar 
o Balanço Financeiro/Patrimonial/2019 e demais demonstrações financeiras/2019, observando o Parecer do 
Conselho Fiscal e da Auditoria Externa para submeter à Assembleia Geral (Art. 24, IV.); Proposta orçamentária 
anual e planejamento das ações 2020 (Art. 24, III.); Apreciar solicitações de admissão e desligamento de sócios 
no período desde a última Reunião do Conselho Superior (Art. 24, IX)

Assembleia Geral Ordinária 
Pauta: Relatório anual de atividades do ano de 2019 (Art. 18, V); Balanço Financeiro/Patrimonial/2019 e demais 
demonstrações financeiras 2019 com parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa (Art.18, VI); Proposta 
orçamentária anual e o planejamento das ações 2020 (Art. 18, VII.).

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

Palomba Montenegro Mattos Advogados
Assessoramento jurídico relativo a ações trabalhistas.

III.c AUDITORIA
MRP Auditoria & Consultoria S/S:
Exame das demonstrações financeiras que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020, 
e as respectivas demonstrações do superávit, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

III.d ASSOCIADOS NOVOS/DESLIGADOS EM 2020
Novos associados: 
Bio Vida Produção e Comércio de Biodiesel Ltda;
Olfar S/A Alimento e Energia.

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

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

Leilões bimestrais organizados pela ANP para suprimento de biodiesel necessário 
às misturas obrigatória e voluntária ao diesel fóssil, conforme a seguir:

• 71º Leilão (março e abril de 2020);
• 72º Leilão (maio e junho de 2020) e 74º Leilão (22 de junho a 30 de junho);
• 73º Leilão (julho e agosto de 2020) e 73º Leilão Complementar (01 a 31 de agosto);
• 75º Leilão (setembro e outubro de 2020) e 75º Leilão Complementar (21 de setembro a 31 de outubro);
• 76º Leilão (novembro e dezembro de 2020);
• 77º Leilão (janeiro e fevereiro de 2021).

Informações relacionadas aos Leilões de Biodiesel, contendo alterações ou inclusões:
• Edital;
• Termo de Referência;
• Preços Máximos de Referência (PMR);
• Percentual Mensal de Entrega do Volume de 

Biodiesel Arrematado;
• Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos;
• Pedidos de Impugnação e Relatório de Análise; 
• Modelo de Declaração de Regularidade com o 

Trabalho do Menor;
• Modelo de Declaração de Atendimento ao 

Volume Ofertado;
• Modelo de Declaração de Elaboração 

Independente de Proposta;
• Modelo de Contrato Geral de Vendas de 

Biodiesel;
• Cronograma;

• Habilitação Prévia;
• Habilitação Final;
• Recursos de inabilitação e Relatório sobre 

Recursos apresentados;
• Habilitação Final pós recurso;
• Despachos e Avisos alterando condições, 

prazos, exigências ou esclarecimentos;
• Regulamento de Comercialização de Biodiesel; 
• Termos e Condições operacionais; 
• Minuta do Contrato de Compra e Venda de 

Biodiesel (mistura obrigatória); 
• Minuta do Contrato de Compra e Venda de 

Biodiesel (misturas voluntárias);
• Contrato de Opções (Leilão de Estoque);
• Regulamento do Leilão de Estoque;
• Homologação de volumes arrematados.

E-mails aos associados encaminhados pelo Diretor Executivo, Sergio Beltrão, com 
publicações do Diário Oficial da União (DOU) relevantes para o setor. 

JANEIRO
07 
Autorização de Operação ANP (ampliação) concedida 
à instalação da TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A, 
localizada no município de Ijuí/RS, que ampliou sua 
capacidade de produção de 500 m³/d para 850 m³/d.

13 
Deliberação Contran nº 182, de 10/01/2020, que, entre 
outras providências, inclui o art. 17-B à Resolução 
nº 258, de 30/11/2007, permitindo a tolerância de 
7,5% no peso do transporte de biodiesel, conforme 
a seguir: "Art. 17-B. Para fins de fiscalização de peso 
de veículos que transportem produtos classificados 
como Biodiesel (B-100) e Cimento Asfáltico de 
Petróleo (CAP), por meio de balança rodoviária ou de 
Nota Fiscal, fica permitida a tolerância de 7,5% (sete e 
meio por cento) no PBT ou PBTC até 30 de novembro 
de 2021”.

MARÇO
03 
Cancelamento do Direito de Uso do Selo Combustível 
Social da CAIBIENSE GRAN VITA LTDA, localizada em 
Rondonópolis/MT.

20 
Despacho ANP nº 263, de 19/03/2020, que trata das 
metas individuais compulsórias, por distribuidor 
de combustíveis, de redução de emissões de gases 
causadores do efeito estufa, que vigorarão até 31 de 
dezembro de 2020.

23 
Autorização de operação ANP concedida à instalação 
da Associada POTENCIAL BIODIESEL LTDA, localizada 
em Lapa/PR, que ampliou sua capacidade de 
produção de 1.063 m³/d para 1.1127 m³/d.
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24 
Autorizações de Operação ANP relativa a ampliações, 
conforme a seguir: BSBIOS Indústria e Comércio de 
Biodiesel Sul Brasil S/A, localizada em Passo Fundo/
RS, que ampliou sua capacidade de produção de 
800 m³/d para 1.150 m³/d; e COFCO INTERNATIONAL 
GRAINS LTDA, localizada em Rondonópolis/MT, que 
ampliou sua capacidade de produção de 850 m³/d 
para 1.030 m³/d.

ABRIL
07 
Autorização de Operação ANP concedida à 
instalação da COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS 
PRODUTORES RURAIS DE FELIZ NATAL (Cooperfeliz), 
localizada em Feliz Natal/MT, que ampliou sua 
capacidade de produção de 10 m³/d para 100 m³/d.

MAIO
19 
Autorização de Operação ANP (ampliação) concedida 
à instalação da OLFAR S.A ALIMENTO E ENERGIA, 
localizada em Erechim/RS, que ampliou sua 
capacidade de produção de 600 m³/d para 1.200 m³/d.

JUNHO
18 
Resolução ANP nº 821, de 17/06/2020, que altera o 
percentual de mistura obrigatória do biodiesel ao 
diesel A de 12% para 10%, no período de 16/06/2020 
a 21/06/2020, para garantia do abastecimento de 
diesel B.

AGOSTO
24 
Portaria MAPA nº 109, de 20/08/2020, que Institui a 
Câmara Técnica de Avaliação e Acompanhamento do 
Selo Combustível Social.

SETEMBRO
10 
Resolução CNPE n° 8, de 18/08/2020, que define as 
metas compulsórias anuais de redução de emissões 
de gases causadores do efeito estufa para a 
comercialização de combustíveis.

18 
Concessão de uso do Selo Combustível Social para a 
Associada BIOPAR PRODUÇÃO DE BIODIESEL PARECIS 
LTDA, localizada em Nova Marilândia/MT.

25 
Despacho ANP nº 797, de 24/09/2020, que diminui 
as metas individuais compulsórias, por distribuidor 
de combustíveis, de redução de emissões de gases 
causadores do efeito estufa no âmbito do RenovaBio, 
que vigorarão até 31/12/2020.

OUTUBRO
01 
Autorização de Operação ANP (ampliação) concedida 
à instalação da PETROBRAS BIOCOMBUSTIVEIS, 
localizada no município de Montes Claros/MG, que 
ampliou sua capacidade de produção de 464 m³/d 
para 545,45 m³/d.
Autorização de Operação ANP (ampliação) concedida 
à instalação da Associada POTENCIAL BIODIESEL, 
localizada no município de Lapa/PR, que ampliou 
sua capacidade de produção de 1.127 m³/d para 
2.500 m³/d.

08 
Resolução ANP nº 831, de 07/10/2020, que altera 
o percentual de mistura obrigatória do biodiesel 
ao diesel A (de B12 para B11) entre 01/11/2020 e 
31/12/2020.

23 
Decreto 10.527, de 22/10/2020, que regulamenta e 
altera a denominação do Selo Combustível Social 
para Selo Biocombustível Social.

NOVEMBRO
09 
Autorização de Operação ANP (ampliação) concedida 
à instalação da JBS, localizada no município de Campo 
Verde/MT, que ampliou sua capacidade de produção 
de 300 m³/d para 410 m³/d.

18 
Resolução CNPE nº 9, de 10/11/2020, que estabelece 
como de interesse da Política Energética Nacional 
que a ANP permita a utilização de matéria-prima 
importada para a produção de biodiesel nos Editais 
dos Leilões Públicos de que trata a Resolução CNPE 
nº 5/2007.

DEZEMBRO
23 
Portaria Mapa nº 148, de 22/12/2020, que dispõe sobre 
procedimentos excepcionais relativos à manutenção 
e uso do Selo Combustível Social para o ano civil 
de 2020 em decorrência da Pandemia causada pelo 
Novo Coronavirus (COVID-19).

30 
Resolução CNPE nº 13, de 09/12/2020, que institui 
Grupo de Trabalho para avaliar a inserção de 
biocombustíveis para uso no ciclo diesel na Política 
Energética Nacional.
Resolução CNPE nº14, de 09/12/2020, que estabelece 
as diretrizes para a comercialização de biodiesel em 
todo território nacional, e dá outras providências.
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Principais Expedientes

JANEIRO
08 
E-mail aos associados encaminhando informação 
no site da ANP sobre a Plataforma CBIO, no âmbito 
do RenovaBio, que entrou em ambiente de produção 
e considerará as notas fiscais emitidas a partir de 
24/12/2019 para fins de geração de lastro dos CBIOS 
dos produtores de biocombustíveis certificados e 
detentores de contratos firmados com o SERPRO. 
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

FEVEREIRO
07 
E-mail aos associados convidando para participação 
de reunião, em 17/02, sobre o tema Biodiesel no âmbito 
do Subcomitê Novo Cenário Downstream criado pelo 
Comitê Técnico Integrado para o Desenvolvimento 
do Mercado de Combustíveis, demais Derivados de 
Petróleo e Biocombustíveis (CT-CB) do MME.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

19 
E-mail aos associados convidando para Agenda 
para 03/03, no Rio de Janeiro: Reunião com 
o Gerente Geral de Marketing da Petrobras, 
Sandro Barreto, para tratar da possível saída da 
Petrobras da realização dos leilões em função de 
mudanças estratégicas daquela empresa e reunião 
na Superintendência de Distribuição e Logística da 
ANP para tratar da participação dos produtores de 
pequeno porte nos leilões.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

MARÇO
17 
Ofício nº 03 enviado ao Superintendente de 
Distribuição e Logística da ANP, Cezar Caram Issa 
sobre a permanência da sistemática de leilões de 
biodiesel e aperfeiçoamentos pontuais.
Assinatura: Donizete Tokarski (Dir. Superintendente).

17 
Ofício nº 04 enviado ao Secretário-Adjunto de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME, 
João de Nora Souto informando regularidade e 
condições das Associadas da Ubrabio para os leilões 
de Biodiesel L71 e L72.
Assinatura: Donizete Tokarski (Dir. Superintendente).

19 
Ofício nº 09 ao Secretário de Agricultura Familiar 
e Cooperativismo do MAPA, Fernando Schwanke 
encaminhando sugestões de alteração de critérios e 
procedimentos relativos à concessão, manutenção e 
uso do Selo Combustível Social.
Assinatura: Juan Diego Ferrés (Presidente 

do Conselho Superior).

26 
Ofício nº 11 enviado à Coordenadora de Entrega 
e Faturamento de Biodiesel da Petrobras Sabrina 
Colla, com cópia Superintendente de Distribuição 
e Logística da ANP, Cezar Issa, e ao Diretor do 
Departamento de Biocombustíveis do MME, 
Miguel Ivan Lacerda manifestando repúdio às 
alegações de restrição operacional das distribuidoras 
de combustíveis em face dos contratos decorrentes 
do 71º Leilão de Biodiesel (L71).
Assinatura: Donizete Tokarski (Dir. Superintendente).

ABRIL
02 
E-mail aos associados encaminhando Informações 
sobre as propostas de alteração das Regras do Selo 
Combustível Social apresentadas pelo MAPA.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
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08 
Ofício Setorial nº 01 enviado ao Ministro de Minas 
e Energia, Bento Albuquerque, ao Diretor-Geral da 
ANP, José Gutman e ao Diretor da ANP, Felipe Kury 
solicitando o estabelecimento de regras excepcionais 
para o L72 (leilão para abastecimento de biodiesel 
em maio e junho de 2020): início da etapa 3 em 15/04, 
redução do percentual mínimo de retiradas para 
85% em maio e 90% em junho, envio de comunicado 
formal do MME e ANP de que não haverá leilão 
complementar ao L72, acompanhamento semanal da 
demanda nos meses de comercialização.
Assinatura: Juan Diego Ferrés (Presidente 

do Conselho Superior).

22 
Ofício Setorial nº 02 enviado ao Secretário de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME, 
José Mauro Coelho Filho, ao Diretor-Geral da 
ANP, José Gutman, ao Diretor da ANP, Felipe Kury, 
à Coordenadora de Entrega e Faturamento de 
Biodiesel da Petrobras, Sabrina Colla solicitando 
revisão dos pedidos já concedidos de dispensa 
de multa por não retirada de biodiesel pelas 
distribuidoras no âmbito do 71º Leilão de Biodiesel, 
bem como o encaminhamento desses pedidos a 
um Comitê de Análise a ser instituído pelo MME, 
com participação de representantes das partes 
envolvidas, a fim de que este delibere sobre os 
mesmos com base em informações transparentes, 
sempre garantido seu sigilo.
Assinatura: Juan Diego Ferrés (Presidente 

do Conselho Superior).

23 
Ofício Setorial nº 03 enviado ao Secretário de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME, 
José Mauro Coelho Filho, ao Diretor-Geral da 
ANP, José Gutman, ao Diretor da ANP, Felipe Kury 
solicitando que a ANP atue como mediadora na 
divergência quanto à cobrança de multa por saldo 
contratual, conforme previsto na Cláusula Vinte, item 
20.5, do Contrato de Compra e Venda de Biodiesel e 
que as distribuidoras evidenciem os impactos sofridos 
em seus contratos em decorrência da pandemia do 
Covid-19.
Assinatura: Juan Diego Ferrés (Presidente 

do Conselho Superior).

23 
Ofício Setorial nº 04 enviado ao Secretário de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do 
MME, José Mauro Coelho Filho solicitando o 
estabelecimento de política de financiamento para 
estocagem de soja para garantir suprimento no 
segundo semestre de 2020, e antecipação da mistura 
B13 a partir de 1º de julho de 2020.
Assinatura: Juan Diego Ferrés (Presidente 

do Conselho Superior).

MAIO
08 
Ofício nº 13 enviado Secretário de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis do MME, José Mauro 
Coelho Filho solicitando a antecipação do B13 a partir 
de julho/2020 como medida emergencial anticíclica.
Assinatura: Donizete Tokarski (Dir. Superintendente).

14 
E-mail encaminhado à Coordenadora-Geral de 
Refino, Abastecimento e Infraestrutura do  MME,  
Danielle Ornelas com comentários acerca da 
apresentação “Visão do Setor Produtivo do Biodiesel 
sobre o Modelo de Comercialização de Biodiesel”, 
realizada pelo Presidente do Conselho Superior da 
Ubrabio, Juan Diego Ferrés, por ocasião da reunião 
de 17/02/2020, no âmbito do Comitê Abastece Brasil, 
e da impossibilidade de realização do Workshop que 
abordaria os temas “Comercialização de Biodiesel 
e Infraestrutura” na esfera do Subcomitê Novo 
Cenário Downstream, previsto originalmente para 
25/03/2020, mas cancelado em razão da pandemia 
do Covid-19.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

15 
Ofício Setorial nº 05 enviado ao Secretário de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME, 
José Mauro Coelho Filho solicitando o aumento para 
B13 a partir de 1º de julho de 2020.
Assinatura: Juan Diego Ferrés (Presidente 

do Conselho Superior).

18 
E-mail aos associados para levantamento de 
informações sobre quais procedimentos de 
carregamento estão sendo adotados nas usinas 
em relação à tolerância de 7,5% sobre o Peso Bruto 
Total (PBT) e Peso Bruto Total Combinado (PBTC) 
no transporte de biodiesel (B100) o que pode gerar 
multas de excesso de peso, solidariamente, ao 
embarcador e ao transportador.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
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JUNHO
09 
E-mail aos associados encaminhando críticas 
elaboradas pelo Consultor Técnico, Donato Aranda, 
acerca da minuta de relatório apresentado pelo CPT/
ANP do estudo “Parâmetros Críticos do BX”.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

19 
E-mail ao Coordenador do CPT/ANP, Fábio Vinhado 
encaminhando as sugestões consolidadas pela 
Ubrabio em relação à minuta de Relatório do estudo 
“Parâmetros Críticos do BX”.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

25 
Ofício Setorial nº 06 enviado ao Secretário de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME, 
José Mauro Coelho Filho solicitando emissão de 
Nota Informativa confirmando a disponibilidade de 
biodiesel para o abastecimento regular para mistura 
B12 em razão da publicação da matéria “Distribuidoras 
racionam entrega de diesel aos postos” veiculada no 
Valor Econômico, em 25/05/2020, que, sem consultar 
as entidades representativas dos produtores de 
biodiesel, alegou que as distribuidoras racionam as 
entregas de diesel aos postos de combustíveis por 
“problemas na compra de biodiesel que é misturado 
ao derivado fóssil”.
Assinatura: Juan Diego Ferrés (Presidente 

do Conselho Superior).

JULHO
03 
Ofício nº 13 enviado ao Secretário de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis do MME, José Mauro 
Coelho Filho encaminhando as contribuições da 
Ubrabio para a Consulta Pública MME nº 94/2020 
sobre as Metas do RenovaBio para 2020 e 2021.
Assinatura: Donizete Tokarski (Dir. Superintendente).

27 
E-mail aos associados encaminhando o Ofício 
Circular nº 1/2020/SDL-CMOV/SDL/ANP-RJ, sobre a 
realização pela Petrobras, em caráter de urgência, 
de um novo Leilão de Opções com vistas a garantir 
a formação do estoque necessário para o mês de 
agosto de 2020.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

31 
Ofício nº 18 enviado à Diretora do Departamento 
de Combustíveis Derivados de Petróleo do MME, 
Marisa Barros encaminhando comentários adicionais 
em relação ao Modelo de Comercialização de 
biodiesel proposto no âmbito do Subcomitê Novo 
Cenário Downstream (Abastece Brasil).
Assinatura: Donizete Tokarski (Dir. Superintendente).

31 
Ofício nº 19 enviado ao Superintendente de 
Distribuição e Logística da ANP, Cezar Issa 
solicitando que os valores dos Preços Máximos de 
Referência (PMR) do L75 sejam calibrados e traduzam 
a realidade de mercado permitindo, assim, um 
volume de oferta compatível para que o certame 
ocorra e um ambiente saudável de competição, 
aderente â demanda estimada pelas distribuidoras e 
o regular abastecimento de biodiesel para o bimestre 
setembro/outubro/2020.
Assinatura: Donizete Tokarski (Dir. Superintendente).

AGOSTO
14 
Ofício Setorial nº 15 enviado ao Ministro de Minas 
e Energia, Bento Albuquerque, com cópia para 
o Diretor-Geral Interino da ANP, José Gutman 
solicitando que, em razão da interrupção intempestiva 
do 75º Leilão de Biodiesel, a ANP sane as falhas do 
Sistema Petronect mediante a retomada da Etapa 3 
do Leilão por mais 1  hora (ou até que não haja mais 
lances), considerando todos os lances já realizados, 
mas permitindo àqueles que confiaram que a Etapa 
se encerraria às 13h realizem lances adicionais. Com 
isso, ficaria resguardada a igualdade de condições a 
todos os participantes e todas as distribuidoras que 
perderam seus lotes por não acompanhar o leilão após 
às 13h adquiram volumes necessários ao atingimento 
do percentual de mistura. Na sequência seria dada 
continuidade às próximas etapas do certame.
Assinatura: Juan Diego Ferrés (Presidente 

do Conselho Superior).

Ofício nº 021 enviado ao Diretor-Geral Interino da 
ANP, José Gutman solicitando o encaminhamento 
de documentos, como atas e notas técnicas, que 
subsidiaram as deliberações: redução do percentual 
de mistura de biodiesel ao diesel de B12 para B10 
para o bimestre setembro/outubro e interrupção 
intempestiva do 75º Leilão de Biodiesel.
Assinatura: Donizete Tokarski (Dir. Superintendente).
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15 
Ofício Setorial nº 016 enviado ao Ministro de Minas 
e Energia, Bento Albuquerque, ao Diretor-Geral 
Interino da ANP, José Gutman, e aos Diretores da 
ANP: José Cesário Cecchi, Dirceu Amorelli, Felipe 
Kury e ao Diretor Substituto da ANP, Marcelo 
Castilho  solicitando: adiamento da retomada do 
Leilão (L75) por 3 dias úteis para permitir a avaliação 
de soluções técnicas alternativas que possam, com a 
garantia jurídica adequada, atender às necessidades 
do Setor; retomada da Etapa 3 do Leilão por mais 1 
hora, seja dada regular continuidade às próximas 
Etapas 4 e demais, na maneira originalmente prevista 
no edital;  cópias das Atas de Reunião da Diretoria 
Colegiada da ANP, aos documentos e evidências que 
serviram como fundamento à decisão de anulação 
da Etapa 3 do Leilão, bem como às gravações das 
03 últimas reuniões realizadas entre os signatários 
e os representantes do MME e da ANP, nos últimos 
dias 13, 14 e 15/08/2020, especialmente a concessão 
de acesso imediato ao inteiro teor dos autos do 
Processo Administrativo, classificado pela Agência 
como de “acesso restrito”; que o MME coordene 
reuniões semanais com representantes das usinas, 
das distribuidoras e da ANP para acompanhamento 
das entregas e retiradas do produto vendido no 
Leilão para que qualquer ocorrência nas entregas 
de biodiesel seja rapidamente tratada de modo a 
mitigar os riscos de prejuízo ao abastecimento e/
ou às operações de qualquer dos participantes do 
mercado.
Assinatura: Juan Diego Ferrés (Presidente 

do Conselho Superior).

20 
Ofício nº 023 enviado ao Superintendente 
de Distribuição e Logística da ANP, Cezar Issa 
solicitando o encaminhamento de itens que ANP leva 
em consideração e fórmula utilizada na determinação 
dos Preços Máximos de Referência (PMR) nos leilões 
de Biodiesel. 
Assinatura: Donizete Tokarski (Dir. Superintendente).

SETEMBRO
28 
Ofício nº 028 enviado aos Membros do Comitê 
RenovaBio: José Mauro Ferreira Coelho (MME), 
Gustavo Henrique Ferreira (Casa Civil), José Leonardo 
Maniscalco (MMA), Cid Caldas (MAPA), Gustavo 
Manfrim (ME), Alex Giacomelli (MRE), Eduardo 
Soriano (MCTI), Rafaela Cortes (MINFRA), Carlos 
Orlando Enrique da Silva (ANP) e Rafael Barros Araújo 
(EPE), com cópia aos titulares de cada órgão a que os 
membros do Comitê são vinculados, apresentando 
robustos fundamentos técnicos e científicos 
para que o Comitê possa analisar e se posicionar 
adequadamente em relação à introdução de um 
novo biocombustível na Matriz Energética Nacional, 
o Diesel Verde. Parte dos argumentos foram 
apresentados no processo de Consulta e Audiência 
Pública nº 3/2020, conduzido pela ANP para o 
estabelecimento da especificação desse combustível 
renovável. Foi manifestada a concordância com o 
entendimento da ANP apresentado no processo 
de especificação do Diesel Verde, de preservar o 
mandato de biodiesel, vigente e futuro, ficando 
amplo espaço para a introdução do Diesel Verde 
sendo este permitido em substituição à parcela fóssil 
do Diesel, ou seja, do Diesel de Petróleo, produzido 
internamente e importado cerca de 20% da demanda 
interna (Diesel A). Por outro lado,  apresentamos 
discordância de  algumas manifestações de 
agentes econômicos e de governo por ocasião da 
Consulta/Audiência Pública que afrontam conceitos 
elementares na tentativa de distorcer significados 
globalmente consagrados, a exemplo do agente 
dominante na produção nacional de combustíveis, 
a Petrobras, na medida em que tenta imputar a um 
processo de coprocessamento de correntes de diesel 
fóssil com insignificante componente renovável 
(da ordem de 4% de óleo vegetal) atribuindo-lhe 
identidade de biocombustível. A Ubrabio reafirma 
a concordância e o desejo de se introduzir o Diesel 
Verde no Brasil, não somente para tornar o Diesel 
B mais sustentável, mas, também, pelo fato de a 
produção de Diesel Verde se constituir de vetor 
para introdução e desenvolvimento de outro 
importante biocombustível, o Bioquerosene, que 
pode ser obtido no mesmo processo viabilizando o 
surgimento de uma nova indústria, as Biorrefinarias, 
que além do Diesel Verde e Bioquerosene permitirá 
oferta de bioplásticos e outros produtos de altíssimo 
valor agregado compatível com o dinamismo que se 
apresenta para o futuro do Setor de Biocombustíveis.
Assinatura: Donizete Tokarski (Dir. Superintendente).
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OUTUBRO
06 
Ofício Setorial nº 017 enviado ao Secretário de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME, 
José Mauro Coelho, ao Diretor-Geral Interino 
da ANP, Rapahel Moura, aos Diretores da ANP: 
José Cesário Cecchi, Dirceu Amorelli, Felipe Kury 
e ao Diretor Substituto da ANP, José Gutman  
manifestando preocupação em razão da suspensão 
do 76º Leilão de Biodiesel (L76) após a colocação 
das ofertas pelos produtores, uma vez entenderem 
que o volume ofertado foi suficiente para atender à 
demanda para mistura B12 constante no Edital.
Assinatura: Juan Diego Ferrés (Presidente 

do Conselho Superior).

07 
Ofício Setorial nº 018 enviado ao Secretário de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME, 
José Mauro Coelho, ao Diretor-Geral Interino da 
ANP, Rapahel Moura, aos Diretores da ANP: José 
Cesário Cecchi, Dirceu Amorelli, Felipe Kury e ao 
Diretor Substituto da ANP, José Gutman expondo 
preocupação em razão da suspensão do 76º Leilão 
de Biodiesel (L76), após a colocação das ofertas 
pelos produtores e destacando que, ao motivar tal 
decisão esta deve ser consubstanciada nos números 
apresentados que evidenciam a capacidade de o 
setor produtivo atender à demanda necessária com 
folga, no mínimo, para o B11. Assim, evitaremos que se 
veja novamente conflitos que poderão comprometer 
o abastecimento, o consumidor e a sociedade.
Assinatura: Juan Diego Ferrés (Presidente 

do Conselho Superior).

13  
Ofício Setorial nº 019 enviado ao Secretário de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME, 
José Mauro Coelho Filho solicitando revisão e 
manifestando posicionamento acerca do relatório 
do Subcomitê Novo Cenário Downstream do Comitê 
Abastece Brasil com o tema Comercialização de 
Biodiesel, de setembro de 2020 sobre o qual o setor 
abordou com ênfase vícios trazidos sob os aspectos: 
concorrenciais, estoques para garantir abastecimento, 
questões tributárias, biodiesel e HVO, volatilidade de 
preços, fiscalização, flexibilidade de contratação e 
entregas e, finalmente, abertura para importação de 
biodiesel.
Assinatura: Juan Diego Ferrés (Presidente 

do Conselho Superior).

14 
E-mail aos associados relatando a reunião das três 
entidades do Setor Biodiesel com o Secretário 
de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do 
MME, José Mauro Coelho, para tratar do tema 
Comercialização de Biodiesel abordado no relatório 
produzido em setembro/2020, no âmbito do 
Subcomitê Novo Cenário Downstream do Comitê 
Abastece Brasil.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

NOVEMBRO
26 
Ofício nº 040 enviado ao Secretário de Agricultura 
Familiar e Cooperativismo do MAPA, Fernando 
Schwanke solicitando aperfeiçoamento de critérios 
para cumprimento do Selo Biocombustível Social.
Assinatura: Donizete Tokarski (Dir. Superintendente).

DEZEMBRO
15 
Ofício Setorial nº 020 enviado ao Secretário de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME, 
José Mauro Coelho manifestando que o atual sistema 
de comercialização do biodiesel (leilões públicos) 
é o modelo mais adequado para a segurança do 
abastecimento e para a continuidade do programa de 
mistura obrigatória, e que satisfaz todos os principais 
requisitos: transparência, publicidade, controle 
fiscal e volumétrico, equilíbrio de oportunidades 
entre as grandes e pequenas empresas, quer sejam 
distribuidoras ou produtores. No entanto, em razão 
da avaliação de modelos de comercialização foi 
observado que o arcabouço regulatório do imposto 
estadual, ICMS, pode comportar a venda de biodiesel 
diretamente entre usinas e distribuidores e, nessa 
modalidade, observa-se que tal arranjo passaria a 
gerar um severo acúmulo de créditos deste tributo 
nos produtores de biodiesel, com efeitos nefastos 
em toda a cadeia e, principalmente, onerando o 
consumidor final. É consenso e foi demonstrado pelos 
produtores que a comercialização do biodiesel com 
o destaque do imposto estadual, o ICMS, é condição 
indispensável para manter um mercado equilibrado, 
sem impor aos consumidores custos associados à 
ineficiência do sistema tributário. Tal destaque deve 
ocorrer independente da forma de negociação a ser 
definida e o agente de mercado destinatário destas 
operações.
Assinatura: Juan Diego Ferrés (Presidente 

do Conselho Superior).
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Público

De 01 de janeiro de 2020 a  
31 de dezembro de 2020

Usuários Sessões

44.767
45,5%

67.323
42,4%

País
Qdt.  

Usuários

% 

Aumento

% no 

Total

Brasil 37.374 43% 82,91%

EUA 3.213 12% 7,13%

Japan 1.091 1374% 2,42%

Emirados 
Árabes Unidos

414  0,92%

Portugal 276 58% 0,61%

Holanda 255  0,57%

Finlândia 212  0,47%

Argentina 155  0,34%

França 152  0,34%

Alemanha 147  0,33%

Cidade
Qdt.  

Usuários

% 

Aumento

% no 

Total

(não defido) 5.526 205% 11,74%

Sao Paulo 4.724 12% 10,04%

Rio de Janeiro 3.111 17% 6,61%

Brasilia 2.640 7% 5,61%

Fortaleza 1.156 83% 2,46%

Curitiba 1.113 26% 2,37%

Porto Alegre 913  1,94%

Belo Horizonte 793 5% 1,69%

Campinas 765  1,63%

Salvador 529  1,12%

IV.a COMUNICAÇÃO DIGITAL
SITE UBRABIO
Na principal plataforma de comunicação da instituição 
houve um aumento de 30,6% em relação ao período 
anterior, alcançando mais de 45 mil usuários, mais de 
67 mil sessões iniciadas, uma média de 1,5 sessões 
por usuário. Foram mais de 113 mil visualizações de 
páginas, uma média de 1,69 por sessão, com uma 
duração média de leitura de 1 minuto e 44 segundos.

Nº Sessões 

por Usuário

Visualizações 

de Página

Páginas / 

Sessão 

Duração 

média da 

sessão

1,5 113.611 1,69 00:01:44



44 |Relatório Anual de Atividades 2020

PÁGINAS NOVAS:

O QUE É BIODIESEL?
Na página do “O que é Biodiesel?” é possível encontrar 
de forma simples dados sobre matérias-primas, 
consumo e vantagens do uso do biocombustível.

WEBINAR: OPORTUNIDADES COM A 
TRANSIÇÃO ENERGÉTICA PÓS-PANDEMIA
Para facilitar a inscrição, assim como as informações 
do webinar, criamos a página com a programação do 
evento que contou com a participação do secretário 
de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME, 
José Mauro; do ex-diretor da ANP Aurélio Amaral; do 
CEO da EnP-Energy Platform, Marcos Felix; além do 
presidente da Ubrabio, Juan Diego Ferrés e do Diretor 
Superintendente, Donizete Tokarski.

Visualizações Porcentagem do total

247 0,22% 
(113.611)

Tempo médio na página
Referente a média do 

Site no Ano 2020

00:03:22  94% 

Visualizações Porcentagem do total

42 0,04% 
(113.611)

Tempo médio na página
Referente a média do 

Site no Ano 2020

00:05:12  200% 
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WEBINAR METAS DO RENOVABIO
Para facilitar a inscrição, assim como as informações 
do webinar, criamos a página com a programação do 
evento, que contou com a presença do presidente 
da Frente Parlamentar pela Valorização do Setor 
Sucroenergético, deputado federal Arnaldo Jardim; 
do então presidente da Frente Parlamentar do 
Biodiesel, deputado federal Jerônimo Goergen; do 
diretor de Biocombustíveis do MME, Miguel Lacerda; 
do presidente da Ubrabio, Juan Diego Ferrés; do 
presidente da Única, Evandro Gussi; do presidente da 
UNEM, Guilherme Nolasco; do presidente da ABiogás, 
Alessandro Gardemann; do diretor Superintendente 
Donizete Tokarski e do editor na Agência epbr, 
Gustavo Gaudarde.

Visualizações Porcentagem do total

611 0,54% 
(113.611)

Tempo médio na página
Referente a média do 

Site no Ano 2020

00:04:17  147% 

BIODIESEL WEEK
Para facilitar a inscrição, assim como as informações 
dos webinars, criamos uma página principal com 
toda a programação da semana e outras oito páginas 
para inscrições individuais para os eventos online.

Visualizações Porcentagem do total

4.042 3,56% 
(113.611)

Tempo médio na página
Referente a média do 

Site no Ano 2020

00:03:54  125% 
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NOTÍCIAS
Foram inseridas 311 publicações, sendo 157 Informações do Setor, 05 relatórios, 04 artigos, 57 artigos científicos, 
07 vídeos, 07 notas e 70 notícias produzidas pela Comunicação Social da Ubrabio:

JANEIRO

Ubrabio cumprimenta 
Décio Oddone pelos 
avanços na agenda de 
biocombustíveis durante 
sua gestão 

RSB promove 
webinar com o tema 
“Setor de milho em 
transformação” 

Usina de biodiesel 
deve gerar 550 
empregos no Piauí 

FEVEREIRO

Biodiesel, bioquerosene 
e HVO: o papel dos 
biocombustíveis na 
política nacional de 
descarbonização 

Biodiesel, Biojet Fuel 
and Renewable Diesel: 
The Role of Biofuels in 
the National Politics of 
Decarbonization 

[VÍDEO] B12: Mais 
biodiesel é mais Brasil! 

Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil 

No MME, Ubrabio 
defende sistema de 
leilões públicos para o 
mercado de biodiesel 

MARÇO

Coronavírus: Como 
o biodiesel pode ser 
aliado no enfrentamento 
à pandemia 

ANP publica metas 
de CBIOs para 
distribuidoras 

ABRIL

Indústria de biodiesel 
doa insumo para 
produção de álcool 
glicerinado no RS 

“Precisamos comunicar 
melhor a importância do 
biodiesel para a cadeia 
de alimentos”, diz diretor 
de Biocombustíveis do 
MME 

Granol divulga ações 
adotadas para manter a 
segurança nas unidades 
de produção durante 
a pandemia 

VÍDEO-Webinar 
Impactos da COVID-19 
no setor de biodiesel 
e no RenovaBio 

Poluição do ar: 
a ‘pandemia’ 
negligenciada 

Associada Ubrabio faz 
doação de glicerina 
para universidades 
produzirem 
álcool 70% 

RenovaBio é um 
patrimônio do Estado 
que se transfere para 
a sociedade, defende 
Bento Albuquerque 

MAIO

COVID-19: Com 
medidas de prevenção 
rígidas, setor de 
biodiesel continua 
trabalhando sem casos 
de contaminação 

Projeto de Lei impede 
a importação de 
combustíveis para 
preservar a produção 
nacional 

Bianchini atua 
ativamente para 
atender as demandas de 
cuidados e prevenção 
à pandemia 

Biopar divulga 
medidas adotadas para 
garantir produção e 
preservar saúde dos 
trabalhadores 

https://ubrabio.com.br/2020/01/16/ubrabio-cumprimenta-decio-oddone-pelos-avancos-na-agenda-de-biocombustiveis-durante-sua-gestao/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/01/28/rsb-promove-webinar-com-o-tema-setor-de-milho-em-transformacao/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/01/28/usina-de-biodiesel-deve-gerar-550-empregos-no-piaui/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/02/13/biodiesel-bioquerosene-e-hvo-o-papel-dos-biocombustiveis-na-politica-nacional-de-descarbonizacao/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/02/14/biodiesel-biojet-fuel-and-renewable-diesel-the-role-of-biofuels-in-the-national-politics-of-decarbonization/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/02/28/video-b12-mais-biodiesel-e-mais-brasil/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/02/21/b12-mais-biodiesel-e-mais-brasil/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/02/18/no-mme-ubrabio-defende-sistema-de-leiloes-publicos-para-o-mercado-de-biodiesel/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/03/19/coronavirus-como-o-biodiesel-pode-ser-aliado-no-enfrentamento-a-pandemia/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/03/20/anp-publica-metas-de-compras-de-cbios-para-distribuidoras/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/04/09/industria-de-biodiesel-doa-insumo-para-producao-de-alcool-glicerinado-no-rs/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/04/30/precisamos-comunicar-melhor-a-importancia-do-biodiesel-para-a-cadeia-de-alimentos-diz-diretor-de-biocombustiveis-do-mme/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/04/29/granol-divulga-acoes-adotadas-para-manter-a-seguranca-nas-unidades-de-producao-durante-a-pandemia/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/04/28/video-webinar-impactos-da-covid-19-no-setor-de-biodiesel-e-no-renovabio/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/04/24/poluicao-do-ar-a-pandemia-negligenciada/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/04/16/associada-ubrabio-faz-doacao-de-glicerina-para-universidades-produzirem-alcool-70/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/04/16/renovabio-e-um-patrimonio-do-estado-que-se-transfere-para-a-sociedade-defende-bento-albuquerque/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/05/14/covid-19-com-medidas-de-prevencao-rigidas-setor-de-biodiesel-continua-trabalhando-sem-casos-de-contaminacao/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/05/13/projeto-de-lei-impede-a-importacao-de-combustiveis-para-preservar-a-producao-nacional/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/05/13/bianchini-atua-ativamente-para-atender-as-demandas-de-cuidados-e-prevencao-a-pandemia/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/05/11/biopar-divulga-medidas-adotadas-para-garantir-producao-e-preservar-saude-dos-trabalhadores/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
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Brejeiro divulga medidas 
adotadas para manter 
COVID-19 longe dos 
trabalhadores 

Biocoalizão será lançada 
na Semana do Meio 
Ambiente em defesa 
do “céu azul” 

Ubrabio promove 
webinars sobre 
biocombustíveis para 
celebrar a Semana 
Mundial do Meio 
Ambiente 

Ubrabio apoia pedido 
de inclusão do setor de 
reciclagem no rol de 
atividades essenciais em 
meio à pandemia 

Problema no 
abastecimento de 
biodiesel é efeito 
dominó que vem desde 
o L71, diz Ubrabio 

JULHO

Ubrabio participa de 
live da Embrapa para 
falar sobre tecnologia 
e biodiesel 

Marco regulatório 
do diesel verde deve 
vir vinculado ao do 
bioquerosene de aviação, 
defende Ubrabio 

Há espaço para 
desenvolvimento 
científico e tecnológico 
na indústria de biodiesel, 
diz Ubrabio 

#BiodieselWeek celebra 
Dia Internacional 
do Biodiesel 

Ubrabio assina carta de 
apoio para derrubar veto 
à tributação especial 
do RenovaBio 

Ubrabio assina manifesto 
para regulamentação 
do RenovaBio como 
instrumento de 
descarbonização 

VÍDEO-Grupo 
Potencial: Mais de 25 
anos de história! 

JUNHO

Por que a integração 
entre os biocombustíveis 
é importante? 
Especialistas 
respondem 

Lançada nesta quinta, 
Biocoalizão une setor 
de biocombustíveis 
e abraça defesa para 
antecipar o B13 

[VÍDEO] Biocombustíveis 
na Semana do Meio 
Ambiente: veja como 
foram os webinars 
da Ubrabio 

VÍDEO-Setor de 
biocombustíveis discute 
proposta de revisão de 
metas do RenovaBio 

https://ubrabio.com.br/2020/05/08/brejeiro-divulga-medidas-adotadas-para-manter-covid-19-longe-dos-trabalhadores/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/05/28/biocoalizao-sera-lancada-na-semana-do-meio-ambiente-em-defesa-do-ceu-azul/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/05/27/ubrabio-promove-webinars-sobre-biocombustiveis-para-celebrar-a-semana-mundial-do-meio-ambiente/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/05/28/ubrabio-apoia-pedido-de-inclusao-do-setor-de-reciclagem-no-rol-de-atividades-essenciais-em-meio-a-pandemia/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/06/16/problema-no-abastecimento-de-biodiesel-e-efeito-domino-que-vem-desde-o-l71-diz-ubrabio/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/07/06/ubrabio-participa-de-live-da-embrapa-para-falar-sobre-tecnologia-e-biodiesel/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/07/08/marco-regulatorio-do-diesel-verde-deve-vir-vinculado-ao-do-bioquerosene-de-aviacao-defende-ubrabio/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/07/09/ha-espaco-para-desenvolvimento-cientifico-e-tecnologico-na-industria-de-biodiesel-diz-ubrabio/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/07/15/biodieselweek-celebra-dia-internacional-do-biodiesel/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/07/15/ubrabio-assina-carta-de-apoio-para-derrubar-veto-a-tributacao-especial-do-renovabio/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/07/22/ubrabio-assina-manifesto-para-regulamentacao-do-renovabio-como-instrumento-de-descarbonizacao/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/07/24/video-grupo-potencial-mais-de-25-anos-de-historia/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/06/03/por-que-a-integracao-entre-os-biocombustiveis-e-importante/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/06/04/lancada-nesta-quinta-biocoalizao-une-setor-de-biocombustiveis-e-abraca-defesa-para-antecipar-o-b13/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/06/09/video-biocombustiveis-na-semana-do-meio-ambiente-veja-como-foram-os-webinars-da-ubrabio/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/06/30/video-setor-de-biocombustiveis-discute-proposta-de-revisao-de-metas-do-renovabio/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
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Ubrabio participa 
de lançamento da 
Análise de Conjuntura 
dos Biocombustíveis, 
nesta quinta 

VÍDEO-EPE apresenta 
Análise de Conjuntura 
dos Biocombustíveis 

AGOSTO

Olfar é a mais nova 
empresa associada 
à Ubrabio 

Presidente da Câmara, 
deputado Rodrigo Maia, 
confirma presença na 
Biodiesel Week 

VÍDEO-Biodiesel Week: 
Contagem regressiva 
para o maior evento 
online sobre biodiesel

Biodiesel Week 
começa daqui a 
pouco, às 9h30 

Ubrabio defende 
estratégia de 
agregação de valor à 
indústria nacional e 
maior previsibilidade 
aos produtores de 
biodiesel 

Biodiesel Week destaca 
importância do biodiesel 
para a transição rumo 
a uma economia de 
baixo carbono 

Governo pretende 
acabar com o atual 
sistema de leilões de 
biodiesel em 2022 

Biofuturo: Coalizão 
cobra apoio a energias 
renováveis 

Pesquisadores debatem 
novas fontes de 
matérias-primas para 
produção de biodiesel 

Câmara vota pela 
derrubada de veto da 
MP do Agro que trata da 
tributação dos Cbios 

#BIODIESELWEEK: 
Ministro Bento 
Albuquerque confirma 
participação especial 
nesta quinta (13/08) 

RenovaBio: Especialistas 
discutem elegibilidade 
e rastreabilidade da 
soja e do milho 

Pesquisadores 
participam de webinar 
sobre a qualidade do 
biodiesel brasileiro 

Perspectivas de uso 
de biocombustíveis 
avançados no Brasil 
foram debatidas na 
Biodiesel Week 

Presidente da Ubrabio 
apresenta contribuições 
do biodiesel para 
retomada da economia 
brasileira 

Em reunião com 
MME, Ubrabio apoia 
continuidade do L75 
e pede previsibilidade 
para o L76 

Ubrabio’s Biodiesel 
Week Discussed the 
Production, Regulation 
and Trade of Biodiesel 
and Biojet 

Ubrabio participa do 
ABRA na Web para 
falar sobre RenovaBio e 
produção de biodiesel 

Portaria institui Câmara 
Técnica de Avaliação 
e Acompanhamento 
do Selo Combustível 
Social 

VÍDEO-Ubrabio participa 
de evento internacional 
sobre Aviação, CORSIA, 
Biocombustíveis e 
Meio Ambiente 

Leilão de biodiesel 
corrigiu defasagem de 
estoques e condução do 
governo foi equilibrada, 
afirma Ubrabio 

VÍDEO-“Biodiesel é 
o combustível que 
alimenta o Brasil”, 
diz superintendente 
da Ubrabio 

https://ubrabio.com.br/2020/07/30/ubrabio-participa-de-lancamento-da-analise-de-conjuntura-dos-biocombustiveis-nesta-quinta/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/07/31/video-epe-apresenta-analise-de-conjuntura-dos-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/08/04/olfar-e-a-mais-nova-empresa-associada-a-ubrabio/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/08/05/presidente-da-camara-deputado-rodrigo-maia-confirma-presenca-na-biodiesel-week/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/08/06/video-biodiesel-week-contagem-regressiva-para-o-maior-evento-online-sobre-biodiesel/
https://ubrabio.com.br/2020/08/10/biodiesel-week-comeca-daqui-a-pouco-as-9h30/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/08/10/ubrabio-defende-estrategia-de-agregacao-de-valor-a-industria-nacional-e-maior-previsibilidade-aos-produtores-de-biodiesel/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/08/11/biodiesel-week-destaca-importancia-do-biodiesel-para-a-transicao-rumo-a-uma-economia-de-baixo-carbono/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/08/11/governo-pretende-acabar-com-o-atual-sistema-de-leiloes-de-biodiesel-em-2022/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/08/12/pesquisadores-debatem-novas-fontes-de-materias-primas-para-producao-de-biodiesel/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/08/12/camara-vota-pela-derrubada-de-veto-da-mp-do-agro-que-trata-da-tributacao-dos-cbios/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/08/13/biodieselweek-ministro-bento-albuquerque-confirma-participacao-nesta-quinta-13-08/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/08/13/renovabio-especialistas-discutem-elegibilidade-e-rastreabilidade-da-soja-e-do-milho/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/08/13/pesquisadores-participam-de-webinar-sobre-a-qualidade-do-biodiesel-brasileiro/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/08/14/perspectivas-de-uso-de-biocombustiveis-avancados-no-brasil-foram-debatidas-na-biodiesel-week/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/08/17/presidente-da-ubrabio-apresenta-contribuicoes-do-biodiesel-para-retomada-da-economia-brasileira/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/08/20/em-reuniao-com-mme-ubrabio-apoia-continuidade-do-l75-e-pede-previsibilidade-para-o-l76/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/08/21/ubrabios-biodiesel-week-discussed-the-production-regulation-and-trade-of-biodiesel-and-biojet/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/08/21/ubrabio-participa-do-abra-na-web-para-falar-sobre-renovabio-e-producao-de-biodiesel/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/08/24/portaria-institui-camara-tecnica-de-avaliacao-e-acompanhamento-do-selo-combustivel-social/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/08/25/video-ubrabio-participa-de-evento-internacional-sobre-aviacao-corsia-biocombustiveis-e-meio-ambiente/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/08/25/leilao-de-biodiesel-corrigiu-defasagem-de-estoques-e-conducao-do-governo-foi-equilibrada-afirma-ubrabio/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/08/27/video-biodiesel-e-o-combustivel-que-alimenta-o-brasil-diz-superintendente-da-ubrabio/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
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SETEMBRO

Aloysio de Andrade Faria, 
dono da Agropalma, 
morre aos 99 anos 

RenovaBio: Projeto 
anula norma do governo 
que reduziu metas 
de emissão de gases 
do efeito estufa 

VÍDEO-Oportunidades 
para os biocombustíveis 
de aviação no cenário 
pós-Covid foi tema 
de webinar 

VÍDEO-Biocombustíveis 
são janela de 
oportunidade 
para o Brasil 

Ubrabio discute 
agregação de valor 
com o Ministério 
da Economia 

RenovaBio: ANP 
define as metas de 
descarbonização 
individuais compulsórias 
por distribuidor 

OUTUBRO

RenovaBio: GT lança 
pesquisa para identificar 
matérias-primas 
prioritárias para inclusão 
na RenovaCalc 

Ubrabio discute políticas 
públicas para diesel 
verde e bioquerosene 
com Petrobras e 
Infraestrutura 

Associações pedem 
fortalecimento do 
Departamento de 
Biocombustíveis 
do MME 

NOVEMBRO

Revista ‘Biodiesel e 
Bioquerosene em 
Foco’ tem edição 
especial sobre a 
#BiodieselWeek 

Importação de 
matéria-prima para 
biodiesel deve gerar 
competição e reduzir 
preços, diz Ubrabio 

Biodiesel: problema não 
é de disponibilidade de 
matéria-prima, mas de 
gestão da agregação 
de valor, diz presidente 
da Ubrabio 

“Todos perdem com 
o fim dos leilões de 
biodiesel”, afirma 
diretor da Potencial 

Ubrabio protocola 
ação no STJ contra 
mandado de segurança 
que pede redução de 
metas do RenovaBio 

Em Assembleia Geral, 
Ubrabio discute agenda 
estratégica do setor 

DEZEMBRO

Ubrabio homenageia 
ex-diretor da ANP 

https://ubrabio.com.br/2020/09/15/aloysio-de-andrade-faria-dono-da-agropalma-morre-aos-99-anos/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/09/24/renovabio-projeto-anula-norma-do-governo-que-reduziu-metas-de-emissao-de-gases-do-efeito-estufa/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/09/10/oportunidades-para-os-biocombustiveis-de-aviacao-no-cenario-pos-covid-foi-tema-de-webinar/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/09/01/video-biocombustiveis-sao-janela-de-oportunidade-para-o-brasil/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/09/28/ubrabio-discute-agregacao-de-valor-com-o-ministerio-da-economia/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/09/25/renovabio-anp-define-as-metas-de-descarbonizacao-individuais-compulsorias-por-distribuidor/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/10/08/renovabio-gt-lanca-pesquisa-para-identificar-materias-primas-prioritarias-para-inclusao-na-renovacalc/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/10/07/ubrabio-discute-politicas-publicas-para-diesel-verde-e-bioquerosene-com-petrobras-e-infraestrutura/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/10/06/associacoes-pedem-fortalecimento-do-departamento-de-biocombustiveis-do-mme/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/11/05/ponte-inovacao-revista-biodiesel-e-bioquerosene-em-foco-tem-edicao-especial-sobre-a-biodieselweek/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/11/18/importacao-de-materia-prima-para-biodiesel-deve-gerar-competicao-e-reduzir-precos-diz-ubrabio/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/11/17/biodiesel-problema-nao-e-de-disponibilidade-de-materia-prima-mas-de-gestao-da-agregacao-de-valor-diz-presidente-da-ubrabio/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/11/18/todos-perdem-com-o-fim-dos-leiloes-de-biodiesel-afirma-diretor-da-potencial/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/11/20/nota-ubrabio-protocola-acao-no-stj-contra-mandado-de-seguranca-que-pede-reducao-de-metas-do-renovabio/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/11/25/em-assembleia-geral-ubrabio-discute-agenda-estrategica-do-setor/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/12/02/ubrabio-homenageia-ex-diretor-da-anp/
https://ubrabio.com.br/2019/01/14/marcio-felix-e-nomeado-secretario-de-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2020/09/10/oportunidades-para-os-biocombustiveis-de-aviacao-no-cenario-pos-covid-foi-tema-de-webinar/
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NEWSLETTERS
CLIPPING DIÁRIO
O Clipping é a compilação das principais notícias 
do setor que enviamos em duas edições diárias aos 
steakholders da Ubrabio. Em 2020, foram produzidas 
350 edições de clipping, enviadas via e-mail 
marketing, que somaram mais de 1840 notícias do 
setor. Ou seja, mais de 150 notícias por mês durante 
o ano de 2020.

PONTE INOVAÇÃO
Divulgação de artigos, teses, pesquisas, editais e 
notícias com trabalhos que vêm sendo produzidos 
na academia brasileira diretamente relacionados ao 
setor de biodiesel e bioquerosene. Foram produzidas 
35 edições do Ponte Inovação, enviadas via e-mail 
marketing, com trabalhos e notícias de caráter 
científico e de interesse do setor. Este produto é 
enviado apenas às quintas-feiras.

SAIU NA IMPRENSA
As notícias selecionadas para as edições do “Saiu 
na Imprensa” são enviadas somente ao público 
interno da Ubrabio. Esta seleção de conteúdos é 
diferenciada das nossas duas edições de clippings 
diários, pois objetiva promover alertas e atuar como 
medida preventiva sobre assuntos controversos e 
que demandem atenção especial do setor produtivo. 
Também são enviadas notícias de acesso exclusivo aos 
assinantes dos veículos de imprensa. Em 2020 foram 
produzidas 51 edições do Saiu na Imprensa, enviadas 
via e-mail marketing.
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MÍDIAS SOCIAIS
A Ubrabio está presente em seis grandes redes sociais: Facebook, Flickr, Instagram, LinkedIn, Twitter e YouTube.

Facebook Instagram LinkedIn Twitter Youtube

1.244
4,45%

1.206
4,31%

2615
15,36%

2.068
33,42%

1.430
2,46%

1.485
225%

28.716
106%

Curtidas Curtidas Seguidores Seguidores Seguidores Inscritos Views

SÉRIE SOBRE BIODIESEL 
Em 2019, a Ubrabio lançou uma série de vídeos para esclarecer as dúvidas mais frequentes relacionadas aos 
biocombustíveis, em especial, biodiesel, bioquerosene e HVO. Em 2020, foram lançados mais 11 vídeos da 
série #UbrabioResponde apresentada pelo diretor superintendente da Ubrabio Donizete Tokarski. Publicados 
semanalmente, sempre às terças-feiras nas redes sociais da Ubrabio. Devido a pandemia, o último vídeo foi 
publicado em 24 março de 2020. 
Após seu último lançamento, o público foi convidado a participar da #maratonaUbrabio, que obteve mais de 
20.752 pessoas alcançadas. 
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MAIS BIODIESEL É MAIS BRASIL
Em sintonia com o aumento da mistura mínima obrigatória para B12, a Ubrabio publicou o post e vídeo sobre 
o aumento da mistura. Alcançando quase 2 mil impressões nas redes sociais.

WEBINAR IMPACTOS DA COVID-19 NO SETOR DE BIODIESEL E NO RENOVABIO
Com objetivo é discutir os impactos da COVID-19 no setor de biodiesel e no RenovaBio, em parceria com agência 
epbr, a Ubrabio promoveu o primeiro webinar do ano. Contou com a presença do deputado federal Jeronimo 
Goergen então presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel; o diretor do Departamento de Biocombustíveis 
do MME, Miguel Ivan Lacerda; e o presidente da Ubrabio, Juan Diego Ferrés. Foram 1h20m de debates no canal 
do youtube da epbr sobre o que está sendo feito para preservar políticas públicas importantes para o país.

WEBINAR INTEGRAÇÃO ENTRE BIOCOMBUSTÍVEIS: ESTRATÉGIAS PARA SUPERAR A CRISE
Para celebrar a Semana do Meio Ambiente, a Frente Parlamentar do Biodiesel, a Frente Parlamentar pela 
Valorização do Setor Sucroenergético, a União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene (Ubrabio) e a União 
da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica) promoveram um seminário sobre estratégias para superar a crise 
causada pela pandemia do coronavírus, com foco em uma recuperação econômica sustentável, baseada em 
energias limpas. Foram mais de 3 horas de conteúdo disponibilizado no canal da Ubrabio no Youtube, onde 
obteve mais de 1,4mil visualizações, com picos de 268 visualizações ao vivo simultaneamente. Ao todo, mais 
de 850 espectadores passaram pelo evento ao vivo.
O evento também marcou o lançamento da Biocoalizão - uma coalizão de esforços pela valorização dos 
biocombustíveis. 
O webinar contou com a presença dos principais atores do setor de biocombustíveis.

http://youtu.be/xEidWu3JoS0
http://youtu.be/mxCnJZs-suo
http://youtu.be/WgicRXxgC-c
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WORKSHOP ONLINE SOBRE #HVO BIOCOMBUSTÍVEIS AVANÇADOS: 
O QUE ESPERAR PARA OS PRÓXIMOS ANOS
Promovido em parceria com Agência epbr, o workshop foi uma oportunidade de diálogo entre setor produtivo, 
governo e academia sobre os desafios e oportunidades para que o HVO (diesel verde) e os biocombustíveis de 
aviação se tornem uma realidade no Brasil. Há quase uma década, a Ubrabio vem mobilizando esforços para 
promover essa nova indústria no país. 
Contou com a presença do Carlos Orlando Enrique da ANP; Pietro Mendes da ANP; professora doutora Amanda 
Gondim, membro da RBQAV; Juan Diego Ferrés, presidente da Ubrabio; Pedro Scorza da Ubrabio/Gol Linhas 
Aéreas, com moderação do professor doutor Donato Aranda, da RBQAV/Ubrabio.

WEBINAR METAS DO RENOVABIO (30JUN)
Ubrabio, em parceria com a Agência epbr, promoveu o webinar Metas do RenovaBio. O objetivo foi discutir 
propostas para o setor de biocombustíveis e consolidar contribuições para a consulta pública do Ministério de 
Minas e Energia (MME), sobre revisão das metas da Política Nacional de Biocombustíveis. Foram mais de 2h30 
de webinar contando com mais de 500 visualizações ao vivo, mais de 2,8mil impressões e 671 visualizações no 
dia de lançamento.
O evento contou com a participação do deputado Arnaldo Jardim, presidente da Frente Parlamentar pela 
Valorização do Setor Sucroenergético; do deputado Jerônimo Goergen, então presidente da Frente Parlamentar 
do Biodiesel, Miguel Lacerda, diretor de Biocombustíveis do MME; Juan Diego Ferrés, presidente da Ubrabio; 
Evandro Gussi, presidente da Unica; Guilherme Nolasco, presidente da UNEM; Alessandro Gardemann, 
presidente da ABiogás, com moderação de Donizete Tokarski (Ubrabio) e Gustavo Gaudarde (epbr).

http://youtu.be/goXHmpLJK_0
http://youtu.be/PfzXPU8mOm8


54 |Relatório Anual de Atividades 2020

BIODIESEL WEEK
Celebrando o Dia Internacional do Biodiesel, 
comemorado no dia 10 de agosto, a Ubrabio 
promoveu em agosto, a primeira Biodiesel Week. Um 
ciclo de webinars que abordaram diferentes questões 
em evidência atualmente no setor, como RenovaBio, o 
futuro dos leilões, qualidade, novos biocombustíveis 
e recuperação pós-pandemia, entre outros temas. 
Mais de 12hs de conteúdos disponíveis no canal de 
Youtube da Ubrabio, distribuídos em 8 webinars. Mais 
de 52 mil impressões no Youtube, cerca de 6,4mil 
visualizações e mais de 2,7mil espectadores ao longo 
da semana.

Abertura Biodiesel Week | Webinar Biodiesel no 
Brasil e no mundo
A abertura contou com a presença do Presidente da 
Câmara dos Deputados Dep. Rodrigo Maia; Diretor-
Geral Substituto da ANP, Dirceu Amorelli; Deputado 
Federal Jerônimo Goergen; Deputado Federal Arnaldo 
Jardim; Deputado Federal Enrico Misasi; Presidente 
da Ubrabio Juan Diego Ferrés; Chefe-Geral da 
Embrapa Agroenergia Alexandre Alonso; e do Diretor 
Superintendente da Ubrabio Donizete Tokarski

Webinar Biodiesel no Brasil e no mundo contou 
com a participação de representantes da indústria 
de biodiesel de diferentes países para compartilhar 
as experiências com o uso desse biocombustível. 
Participaram: Renato Godinho, do MRE; Marcos 
Salgueiro, da Evonik; Don Scott, da National Biodiesel 
Board e F.X. Sutijastoto, do Ministério de Energia e 
Recursos Minerais da Indonésia.

Webinar Leilões de Biodiesel deu um panorama 
sobre o funcionamento dos leilões de biodiesel 
e discutiu seu futuro. Contou com a participação 
do secretário de Petróleo, Gás e Biocombustíveis 
MME, José Mauro Coelho; Miguel Angelo Vedana, 
da BiodieselBR; Sandro Barreto, da Petrobras; com 
moderação de Marcos Boff, da Oleoplan.

Webinar Novas Matérias-Primas para o Biodiesel, 
pesquisadores apresentaram estudos e tendências 
para diversificação de matérias-primas usadas na 
produção de biodiesel, aproveitando a biodiversidade 
brasileira. Participaram Rafael Menezes, do MCTI; 
Bruno Laviola, da Embrapa Agroenergia; Roberto 
Derner, da UFSC; Juliana Espada Lichston, da UFRN 
com moderação Romulo Morandin, da Biopar.

http://youtu.be/-EtvfzlXweg
https://youtu.be/mN-DzhgIwEM?t=2430
http://youtu.be/y55skY-f3V8
http://youtu.be/gE4I5i-2zUk
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Webinar RenovaBio: Elegibilidade e rastreabilidade 
da soja e do milho teve como proposta discutir os 
aperfeiçoamentos que devem ser feitos na Política 
Nacional de Biocombustíveis, de modo a reconhecer 
a sustentabilidade da produção agrícola e permitir 
maior participação da soja e do milho, entre outras 
matérias-primas, na RenovaCalc, a calculadora do 
RenovaBio.
Teve participação de: Antin Bianchini, da Bianchini; 
Guilherme Nolasco, da UNEM; Felipe Bottini, da Green 
Domus; Alexandre Alonso, da Embrapa Agroenergia; 
Miguel Novato, do MME com moderação Hilda 
Pereira, da Potencial Biodiesel.

Webinar Qualidade do Biodiesel trouxe a visão de 
especialistas em qualidade para abordar os trabalhos 
desenvolvidos ao longo de mais de uma década de 
uso deste biocombustível no Brasil. Contou com a 
participação de Fábio Vinhado, do Anp/CPT; Paulo 
Suarez, da UnB; Eduardo Cavalcanti, do INT; com 
moderação de Sergio Beltrão e Donato Aranda.

Webinar Biocombustíveis avançados: tecnologia e 
regulamentação foi uma oportunidade de diálogo 
entre setor produtivo, governo e academia acerca 
dos desafios e oportunidades para que o HVO (diesel 
verde) e os biocombustíveis de aviação se tornem 
uma realidade no Brasil. Com moderação do Professor 
da UFRJ Donato Aranda e do professor da UNICAMP 
Gonçalo Pereira, o webinar contou com a participação 
da professora Amanda Gondim; Carlos Orlando, da 
ANP, Christian Wahnfried, da Boch e Pedro Scorza, da 
Gol Linhas Aéreas.

Webinar Selo Social discutiu os desafios para a 
inclusão da agricultura familiar na cadeia produtiva 
do biodiesel. O painel contou com Marco Aurélio 
Pavarino, do MAPA; Rodolfo Soffiatti, da Brejeiro, 
Edna de Cassia Carmelio, da ELO de Valores; Antonino 
Cardozo, da Unicafes; Sergio Feltraco, da OCB; com 
moderação de Matheus Boratto, da Agmaac Soluções 
e Gildo Barnes, da Oleoplan.

Finalizando a semana a Palestra Magna com Juan 
Diego Ferrés, presidente da Ubrabio, abordou como o 
setor de biodiesel pode contribuir com a recuperação 
econômica pós-pandemia, em bases sustentáveis. 
Ferrés defendeu a estruturação de uma política de 
equalização para o complexo soja que estimule a 
agregação de valor no país e o fortalecimento da 
indústria brasileira. Instigaram a discussão o deputado 
federal Enrico Misasi; ex-senador Cidinho Santos e a 
jornalista da Broadcast Energia Denise Luna. 

http://youtu.be/CTKDkvaA1tg
http://youtu.be/N59DCoYML6M
http://youtu.be/SFrYW-CjmUs
http://youtu.be/foCX4Eo-M64
http://youtu.be/Gxi6qnS1EjY
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Revista Biodiesel e Bioquerosene em Foco – Edição Especial Biodiesel Week
Nesta publicação, editada especialmente para fazer a cobertura dos webinars, encontra-se uma síntese do que 
de mais importante aconteceu na primeira Biodiesel Week.

https://ubrabio.com.br/wp-content/uploads/2020/11/Biodiesel-em-FOCO-BiodieselWeek-Web.pdf
https://ubrabio.com.br/wp-content/uploads/2020/11/Biodiesel-em-FOCO-BiodieselWeek-Web.pdf
https://ubrabio.com.br/wp-content/uploads/2020/11/Biodiesel-em-FOCO-BiodieselWeek-Web.pdf
https://ubrabio.com.br/wp-content/uploads/2020/11/Biodiesel-em-FOCO-BiodieselWeek-Web.pdf
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IV.b IMPRESSOS
CALENDÁRIO
Foram produzidos 2,5 mil calendários com o tema “Biodiesel o combustível que alimenta o Brasil” com 12 
verbetes contando como o biodiesel contribui para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, dos pontos 
de vista econômico, social e ambiental. Os calendários são distribuídos para os associados, Congresso Nacional, 
Ministérios, Agências Reguladoras, Autarquias, pesquisadores, imprensa e diversos agentes ligados ao setor de 
produção, distribuição, comercialização e consumo de combustíveis.
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IV.c CLIPPING DE MIDIA
Em 2020, a Ubrabio foi citada em mais de 140 veículos de comunicação nacionais e internacionais, dentre eles 
veículos como Folha de S.Paulo, Valor Econômico, Correio Braziliense, Estadão, Istoé, Reuters, O Globo, UOL, 
InfoMoney e Advanced Biofuels USA, entre outros: 

JANEIRO

Dinheiro Rural
Só vale se for renovável

Energia que fala com você
Mercado de biodiesel 
começa 2020 aquecido

BiodieselBR
Atualizado: seis 
empresas desistem 
de mandado de 
segurança contra o 
leilão de biodiesel

Broadcast Agro
UBRABIO: Associadas 
desistem de pedido 
de impugnação 
do 71° Leilão de 
Biodiesel da ANP

Dinheiro Rural
Associadas da Ubrabio 
desistem de pedido 
de impugnação do 71° 
Leilão de Biodiesel

Globo Rural
Associadas da Ubrabio 
desistem de pedido 
de impugnação do 71º 
leilão de Biodiesel

Istoé Dinheiro
Associadas da Ubrabio 
desistem de pedido 
de impugnação do 71º 
leilão de Biodiesel

Estado de Minas
Associadas da Ubrabio 
desistem de pedido 
de impugnação do 71º 
leilão de Biodiesel

epbr
Epbr
Curtas: Associados da 
Ubrabio desistiram dos 
processos que poderiam 
levar à impugnação do 
71° leilão de biodiesel

FEVEREIRO

Advanced Biofuels USA
UbraBio: Biodiesel, 
Biojet Fuel and 
Renewable Diesel: The 
Role of Biofuels in the 
National Politics of 
Decarbonization — May 
7, 2020 — Goiás, Brazil

Jornal UFG
A aposta brasileira nos 
biocombustíveis 

BiodieselBR
MME abre debate sobre 
mudanças no sistema 
de comercialização 
de biodiesel

Terra
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

Agência O Globo
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

Portal Notícias MG

Portal Notícias MG
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

Buriti News
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

AB Notícias News 
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil
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Jornal Araújos
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

Jornal Nova Serrana
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

Jornal Perdigão
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

Portal Marcos Imprensa
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

Teclando Web
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

A Curiosa
Biodiesel: aumento da 
mistura para 12% começa 
em 1 de março; mais 
economia para o Brasil

Dino Notícias
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

Mundo Marketing
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

Direito e Negócios
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

Estado 
do Paraná

Estado do Paraná 
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

Gazeta Brasília
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

Jornal Joseense 
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

Mobilidade Sampa
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

Por dentro de Minas
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

Brasil Empresarial
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

Cidade no Ar
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

Clic Paraná
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

Corumbaía Notícias
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

Dino Notícias
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

Gazeta da Semana
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil
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Valor Agregado
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

Negócios em Foco
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

Sobre Isso

Sobre Isso
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

Bolsa Valor
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

Fazer 
Como

Fazer Como
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

Salário Mínimo

Salário Mínimo
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

Falando da Notícia – Ceará
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

Rio das Ostras Jornal
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

Notícias 
Populares

Notícias Populares
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

ALN

Animal Livres News
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

Blog do Caminhoneiro
Percentual de 
biodiesel no diesel vai 
aumentar no próximo 
dia 1º de março

Jornale
Biodiesel: aumento 
da mistura para 12% 
começa em 1 de 
março; mais economia 
para o Brasil

Diário do Transporte
Aumento da mistura 
do Biodiesel no diesel 
comercializado passa a 
12% em 1º de março

Folha MT
Biodiesel terá mistura de 
12% a partir de março

Frota & Cia.
Percentual de biodiesel 
no diesel passa a ser 12% 
a partir de domingo

Sindicombustíveis-DF
Aumento da mistura 
do Biodiesel no diesel 
comercializado passa a 
12% em 1º de março

Brasil Postos
Aumento da mistura 
do Biodiesel no diesel 
comercializado passa a 
12% em 1º de março

MARÇO

Fetransul
Percentual de biodiesel 
no diesel passa a ser 12% 
a partir de domingo

Merco Press
Brazil increases bio-
content of blended 
diesel to 12% from 11%

epbr
Epbr 
HVO desponta como 
tendência para produção 
de diesel renovável

epbr
Epbr 
Produtores de biodiesel 
devem adicionar 1,4 
bilhão de litros de 
capacidade em 2020

Fuels and Lubes
Brazil boosts 
biodiesel blend in 
diesel fuel to 12%
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Udop
HVO desponta como 
tendência para produção 
de diesel renovável

Canal Bioenergia
Tendências para 
o mercado de 
biodiesel em 2020

Brasil Agro
Tendências para 
o mercado de 
biodiesel em 2020

Aprobio
Tendências para 
o mercado de 
biodiesel em 2020

Portal do Agronegócio
Tendências para 
o mercado de 
biodiesel em 2020

BiodieselBR
Coronavírus não afetou a 
capacidade operacional 
do setor de biodiesel

Udop
Coronavírus: Como 
o biodiesel pode ser 
aliado no enfrentamento 
à pandemia

Aprobio
Coronavírus não afetou a 
capacidade operacional 
do setor de biodiesel

ABRIL

Canal Bioenergia
Entrevista | Donizete 
Tokarski – Biodiesel

BiodieselBR
Adiamento do L72 
opõe distribuidoras 
e fabricantes

BiodieselBR
Indústria de biodiesel 
do Brasil sofre com 
pandemia, é pressionada 
a mudar contratos

Reuters
Indústria de biodiesel 
do Brasil sofre com 
pandemia, é pressionada 
a mudar contratos

UOL
Indústria de biodiesel 
do Brasil sofre com 
pandemia, é pressionada 
a mudar contratos

Notícias Agrícolas
Indústria de biodiesel 
do Brasil sofre com 
pandemia, é pressionada 
a mudar contratos

BiodieselBR
Indústria de biodiesel 
do Brasil sofre com 
pandemia, é pressionada 
a mudar contratos

Brasil Agro
Indústria de biodiesel 
sofre com pandemia, 
é pressionada a 
mudar contratos

Química.com
Biocombustíveis 
– Investimentos – 
Perspectivas 2020

Portal Macaúba
WEBINAR: Impactos da 
COVID-19 no setor de 
biodiesel e no RenovaBio

Terra
Poluição do ar: 
a 'pandemia' 
negligenciada

Buriti News
Poluição do ar: 
a ‘pandemia’ 
negligenciada

epbr
Epbr
Petrobras reduz 
importação de gás 
natural da Bolívia e 
revende cargas de GNL

Energia que fala com você
Biodiesel brasileiro 
segue disputado 
no exterior

epbr
Epbr 
Proposta de criação 
da Política Federal do 
Biogás e do Biometano

Reuters
Setor de biodiesel do 
Brasil quer antecipar 
mistura de 13% ao 
diesel para 1º de julho
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R7 
Setor de biodiesel do 
Brasil quer antecipar 
mistura de 13% ao 
diesel para 1º de julho

Extra 
Setor de biodiesel do 
Brasil quer antecipar 
mistura de 13% ao 
diesel para 1º de julho

Portal do Agronegócio
Setor de biodiesel do 
Brasil quer antecipar 
mistura de 13% ao 
diesel para 1º de julho

Mix Vale
Setor de biodiesel do 
Brasil quer antecipar 
mistura de 13% ao 
diesel para 1º de julho

Money Times
Setor de biodiesel do 
Brasil quer antecipar 
mistura de 13% ao 
diesel para 1º de julho

Valor Agregado
Setor quer antecipar 
B13 para compensar 
perdas com a Covid-19

epbr
Epbr
Petrobras revisa 
cenário de crise e eleva 
produção em abril

Panorama Offshore
Biodiesel: setor quer 
antecipar mistura de 13%

Diário do Comércio
Setor de biodiesel 
pede antecipação 
de mistura de 13%

epbr
Epbr
Impacto da crise na 
distribuição de energia 
ultrapassa R$ 4 bi, com 
inadimplência de 13% 
e queda no consumo

Canal Bioenergia
Setor de biodiesel quer 
antecipar mistura de 13% 
ao diesel para 1º de julho

Fuels and Lubes
Court delivers major 
blow to Mexico’s 
ethanol industry

BioEconomia
Brasil: productores 
de biodiesel piden 
adelantar el corte 
del 13% programado 
para marzo

MAIO

Cana Online
“Precisamos comunicar 
melhor a importância do 
biodiesel para a cadeia 
de alimentos”, diz diretor 
de Biocombustíveis 
do MME

Jornal Cana
Oportunidades e 
desafios do RenovaBio 
serão discutidos 
em webinar

Agência Estado
Setor do biodiesel 
defende alta da 
Cide como arma de 
planejamento

Seu Dinheiro
Setor do biodiesel 
defende alta da 
Cide como arma de 
planejamento

Correio Braziliense
Setor do biodiesel 
defende alta da 
Cide como arma de 
planejamento

BiodieselBR
Setor do biodiesel 
defende alta da 
Cide como arma de 
planejamento

Veja
Bolsonaro amplia 
agonia do setor do 
etanol ao vetar imposto 
sobre gasolina

Portal Lubes
Indústria de etanol 
do México recebe 
golpe do Tribunal

BiodieselBR
Representantes do 
setor reforçam pedido 
de antecipação da 
mistura para MME

Agri Center
Biodiesel: Setor 
requisita aumento 
de impostos Cide
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AbSolar
Covid-19 eleva custos, 
mas renováveis 
registram baixo 
número de casos 
de contaminados

Agência Estado
MME recusa pedido 
de elevar mistura de 
Biodiesel para 13% a 
partir de 1º de julho

Istoé Dinheiro
MME recusa pedido 
de elevar mistura de 
Biodiesel para 13% a 
partir de 1º de julho

JUNHO

Prefeitura de Juiz de Fora
PJF comemora “Dia 
do Meio Ambiente” 
com apresentação de 
programa e plataforma 
sustentáveis

epbr
Epbr
Governo rejeita 
antecipação da mistura 
obrigatória de biodiesel 
para 13% em 2020

Embrapa
Políticos e parceiros 
parabenizam a Embrapa 
Agroenergia pelo 
seu 14º aniversário

MME
CNPE aprova medidas 
com vistas à retomada 
da economia 
pós-pandemia

Tribuna de Minas
Área degradada às 
margens da represa João 
Penido será recuperada

Folha de Pernambuco
Biocoalizão fortalece o 
setor sucroenergético

epbr
Epbr
Nova meta do RenovaBio 
em consulta pública 
prevê redução de 50%

Canal Bioenergia
Defesa do B13 imediato 
para contornar as 
dificuldades

Folha de Pernambuco
Bioquerosene é saída 
para reduzir poluição 
produzida por aviões

ABREN
ABREN reage a 
veto presidencial 
contra o CBio

Poder 360
Diesel fica mais poluente 
com decisão da ANP

epbr
Epbr
Consumo industrial 
de gás natural recua 
32% em abril

epbr
Epbr
Preços dos créditos de 
carbono do RenovaBio 
ainda são incertos

epbr
Epbr
Investimentos em 
renováveis podem 
gerar 5,5 milhões 
de novos empregos 
em todo mundo

BiodieselBR
Usinas contestam falta 
de biodiesel e cobram 
mais transparência sobre 
dados de mercado

S&P Global Platts
BRAZIL DATA: Ethanol 
output surges to 
record high in May

Revista Graxaria
B12 – Uma nova 
realidade para o 
biodiesel brasileiro

JULHO

Arnaldo Jardim
Arnaldo Jardim reúne 
setor de biocombustíveis 
para discutir redução 
das metas do RenovaBio 
e taxação dos CBios

BioEconomia
Brasil: JBS inicia la 
construcción de 
su tercera planta 
de biodiesel

epbr
Epbr
Setor produtivo defende 
redução menor em 
metas do RenovaBio
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Abiogás
ABiogás integra a 
Biocoalizão, iniciativa 
para estimular os 
biocombustíveis

Valor Econômico
Metas do RenovaBio 
provocam divergência

Cana Online
Metas do RenovaBio 
provocam divergência

Embrapa
Live Ciência e 
Biocombustíveis 
atinge pico de 
1500 participantes 
simultâneos

ANP
RenovaBio Itinerante

Portal Macaúba
Ubrabio celebra 
dia internacional 
do biodiesel com a 
Biodiesel Week

Argus Media
Petrobras HVO 
diesel opens rivalry 
with biodiesel

UNICA
UNICA participa 
de webinar da EPE 
sobre o mercado de 
biocombustíveis

Brasil Agro
Produtores e acadêmicos 
lançam manifesto 
pela preservação 
do RenovaBio

Jornal Cana
Manifesto pelo 
RenovaBio é enviado 
ao Ministério de 
Minas e Energia

Aprobio
Indústria abre ofensiva 
contra revisão nas 
metas do RenovaBio

Campo & Negócios
Custo da soja pressiona 
biodiesel, mas não 
haverá ruptura 
na produção

BiodieselBR
Custo da soja pressiona 
biodiesel, mas não 
haverá ruptura 
na produção

AGOSTO

Embrapa
BIODIESEL WEEK: 
Embrapa Agroenergia 
é correalizadora da 
Biodiesel Week

Agrolink
Embrapa Agroenergia 
é correalizadora da 
Biodiesel Week

Segs
Ciclo de Webinars 
celebra o Dia 
Internacional 
do Biodiesel

Plurale
Ciclo de webinars 
celebra o Dia 
Internacional 
do Biodiesel

Visite Brasília
1ª Biodiesel Week 
acontece na 
próxima semana

Times Brasília
1ª Biodiesel Week 
acontece na 
próxima semana

Correio Braziliense
Mercado de biodiesel 
no Brasil e no mundo

Brasil de todos
1ª Biodiesel Week 
acontece na próxima 
semana em Brasília

ABRA
Biodiesel Week – Ciclo de 
webinars para celebrar 
o dia internacional 
do biodiesel

Portal do Agronegócio
Custo da soja pressiona 
Biodiesel, mas não 
haverá ruptura 
na produção

Agricultura 
e Negócios

Agricultura e Negócios
Mercado da 
soja pressiona 
temporariamente 
valor do biodiesel
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61 Brasília
Ciclo de Webinars 
celebra o Dia 
Internacional 
do Biodiesel

MCTI
Biodiesel Week 
tem webinar com 
pesquisador do INT

INT
Biodiesel Week 
tem webinar com 
pesquisador do INT

Dia Rural
Mercado da 
Soja pressiona 
temporariamente o 
Preço do Biodiesel

BiodieselBR
Os desafios do biodiesel, 
o biocombustível 
gaúcho

Agência Câmara
Para Maia, reforma 
tributária é o eixo de 
desenvolvimento do País

Aprobio
Os desafios do biodiesel, 
o biocombustível 
gaúcho

SindTRR
Escassez de óleo de soja 
eleva preço do biodiesel; 
vendas recorde de S10

epbr
Epbr
Fim dos leilões de 
biodiesel planejado 
para 2022

Trilux
Com nove usinas, o 
Rio Grande do Sul é o 
líder do mercado de 
biodiesel do país

Embrapa
BIODIESEL WEEK: 
Palma de óleo, 
macaúba e canola são 
espécies promissoras 
para o biodiesel, 
diz pesquisador da 
Embrapa Agroenergia

Brasil Agro
Fim dos leilões de 
biodiesel planejado 
para 2022

BiodieselBR
Congresso derruba 
veto à tributação 
especial de CBios

Jornal do Comércio
Governo reduz para 
10% mistura de 
biodiesel nos postos

SindTRR
RenovaBio: Especialistas 
discutem elegibilidade 
e rastreabilidade da 
soja e do milho

S&P Global Platts
Brazil's ANP temporarily 
reduces biodiesel 
blend to 10% amid 
supply concerns

Jerônimo Goergen
PDL susta efeitos de 
resolução que reduziu 
mistura do biodiesel

Nova Cana
MME anuncia 
redução da mistura 
de biodiesel e ANP 
confirma cancelamento 
parcial de leilão

Cana Online
BIODIESEL WEEK: 
Embrapa Agroenergia 
poderá desenvolver 
tecnologias para 
aumentar a elegibilidade 
de soja e milho 
no RenovaBio

Embrapa
BIODIESEL WEEK: 
Programa de Biodiesel 
une inclusão produtiva 
e social da agricultura 
familiar, afirmou 
representante do Mapa

Diário do Centro do Mundo
Redução da soja no 
biodiesel brasileiro 
acende alerta sobre 
exportações e 
intenção do governo

Mato Grosso News
Presidente da 
Ubrabio falou sobre 
a importância do 
biodiesel na retomada 
da economia brasileira

Times Brasília
Contribuições do 
biodiesel para retomada 
da economia brasileira 
é tema de webinar
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Dia Rural
Governo pretende 
dar fim ao atual 
sistema de Leilões de 
Biodiesel em 2022

Bol Notícias
Ipiranga defende 
simplificação de normas 
para biocombustíveis

SAF Community
Agenda Session 
3 — Sustainable 
Aviation Fuel Initiatives 
Around the World

Canal Bioenergia
Biodiesel no Brasil 
é o pré-sal verde

Resan
Setor de biodiesel cogita 
entrar na Justiça contra 
redução retroativa na 
mistura de biodiesel

Socialismo Criativo
Projeto anula medida 
da ANP que reduziu 
percentual de 
biodiesel no diesel

Jornal de Brasília
Mudança (impresso)

Jornal de Brasília
Mudança

Coopercitrus
Governo define queda 
da Mistura de Biodiesel

Sindicombustíveis PA
Leilão de biodiesel segue 
suspenso e produtores 
buscam o MME

Reuters
Associação de 
produtores de biodiesel 
adere a solução do 
governo e leilão começa

Udop
Associação de 
produtores de biodiesel 
adere a solução do 
governo e leilão começa

Extra
Associação de 
produtores de biodiesel 
adere a solução do 
governo e leilão começa

Época Negócios
Associação de 
produtores de biodiesel 
adere a solução do 
governo e leilão começa

Udop
Petrobras se reposiciona 
em biocombustível

O Progresso
Soja brasileira 
provoca queda na 
oferta de biodiesel

Brasil Agro
Setor de biodiesel 
adere a solução do 
governo e já discute 
o próximo leilão

Jornal da Indústria & Comércio
Leilão de biodiesel 
negocia toda a oferta

Biomassa Bioenergia
Petrobras se reposiciona 
em biocombustível

Embrapa
Uso de sebo bovino 
na produção de 
biocombustíveis 
foi debatido no 
ABRA na Web

ABRA
ABRA na Web destacou 
o papel da reciclagem 
animal na produção 
de biodiesel

SETEMBRO

Diário do Comércio
Leilão negocia 1,19 
bilhão de litros de 
biodiesel, com alta 
de 43,6% no preço

Portal Mega Brasil
Definidos os finalistas do 
TOP Mega Brasil 2020

Portal dos Jornalistas
Definidos os finalistas do 
TOP Mega Brasil 2020

Sindipetro-RJ
Membros da Alta 
Administração da PBIO 
interferem de forma 
indevida no processo 
de privatização
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epbr
Epbr
Agricultura e 
Economia divergem 
sobre especificação 
do diesel verde

epbr
Epbr
Por que o “diesel 
verde” da Petrobras 
não é verde, por 
Donato Aranda e 
Donizete Tokarski

Amazonas Atual
Novo biocombustível 
gera batalha entre 
Petrobras e fazendeiros

Folha de S.Paulo
Alta do sebo de boi 
leva fabricantes de 
sabonete a pedir 
intervenção do governo

Folha de Pernambuco
Agronegócio tenta 
restringir novo 
biodiesel produzido 
pela Petrobras

Brasil Agro
Por que o “diesel verde” 
da Petrobras não é verde

BiodieselBR
Audiência pública da 
ANP expõem tensões 
no setor de biodiesel

O Tempo
Fabricantes de sabão e 
sabonetes alertam sobre 
a alta de custos no setor

Jornal do Comércio
Adição de biodiesel 
ao diesel deve se 
manter nos 10%

Fecombustíveis
Adição de biodiesel 
ao diesel deve se 
manter nos 10%

Folha de Pernambuco
Alta do sebo de boi 
leva fabricantes de 
sabonete a pedir 
intervenção do governo

Cosmetic Innovation
Alta do sebo de boi 
leva fabricantes de 
sabonete a pedir 
intervenção do governo

WWF
Diálogos Energéticos: 
Conheça os palestrantes

Fecombustíveis
Qualidade, preço e 
escassez: biodiesel 
continua preocupando

Extra
Oferta guiará mistura 
em leilão 76 de 
biodiesel; Ubrabio 
defende matéria-
prima importada

BiodieselBR
[Prévias] O futuro do 
setor não pode esperar

Aprobio
O futuro do setor 
não pode esperar

OUTUBRO

epbr
EPBR
Produtores e 
distribuidores 
divergem sobre 
solução para próximo 
leilão de biodiesel

Brasil Agro
Divergências sobre 
solução para próximo 
leilão de biodiesel

Valor Econômico
ANP reduz mistura 
de biodiesel no 
diesel para 11% em 
novembro e dezembro

Agência Estado/Broadcast
Ubrabio: redução de 
biodiesel foi necessária 
por falta de matéria-
prima no País

Estado de Minas
Ubrabio: redução de 
biodiesel foi necessária 
por falta de matéria-
prima no País

Canal Rural
Ubrabio diz que 
redução de biodiesel 
foi necessária por falta 
de matéria-prima

epbr
EPBR
ANP reduz percentual 
de biodiesel para 11% 
até o fim do ano
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Istoé
Ubrabio diz que 
redução de biodiesel 
foi necessária por falta 
de matéria-prima

Argus Media
Brazil lowers biodiesel 
blend again on 
tight supply

Istoé
Biodiesel: ANP deve 
decidir amanhã 
porcentual no leilão para 
mistura em nov/dez

Globo Rural
ANP reduz de 12% 
para 11% mistura do 
biodiesel no diesel para 
novembro e dezembro

Dinheiro Rural
Ubrabio diz que 
redução de biodiesel 
foi necessária por falta 
de matéria-prima

Jornal do Comércio
ANP reduz de 12% 
para 11% mistura 
obrigatória de biodiesel

Visão Agro
Biodiesel: ANP deve 
decidir hoje percentual 
no 76º leilão para 
mistura de novembro 
e dezembro

Udop
Com oferta limitada, 
Brasil reduz mistura 
de biodiesel para 
novembro e dezembro

Portal do Agronegócio
ANP reduz percentual 
de biodiesel para 11% 
até o fim do ano

Canal Bioenergia
Entrevista/Biodiesel e 
a economia brasileira

BiodieselBR
MME reafirma intenção 
de acabar com leilões 
de biodiesel em 2020

Reuters
Biodiesel pode elevar 
preço do diesel, diz 
Fecombustíveis, que 
quer menor mistura

UOL
Biodiesel pode elevar 
preço do diesel, diz 
Fecombustíveis, que 
quer menor mistura

Terra
Biodiesel pode elevar 
preço do diesel, diz 
Fecombustíveis, que 
quer menor mistura

Cana Online
Biodiesel pode elevar 
preço do diesel, diz 
Fecombustíveis, que 
quer menor mistura

Brasil Agro
Fecombustíveis: 
Biodiesel pode elevar 
preço do diesel; quer 
menor mistura

Jornal do Comércio
Diesel pode ficar 
mais caro com alta 
de biocombustível

Brasil Postos
ANP retoma o 
Levantamento de Preços 
de Combustíveis

BiodieselBR
Diesel pode ficar 
mais caro com alta 
de biocombustíve

Jornal do Comércio
Ubrabio atribui alta 
no preço do biodiesel 
à valorização das 
matérias-primas no 
mercado mundial

BiodieselBR
Abiove e Ubrabio 
rebatem nota da 
Fecombustíveis sobre 
o preço do biodiesel

NOVEMBRO

Folha de S.Paulo
Exportação de soja 
traz desajuste a 
vários setores e exige 
importação recorde 
de matéria-prima

Brasil Agro
Soja:Exportação traz 
desajuste e exige 
importação recorde 
de matéria-prima
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Campo & Negócios
Exportação traz 
desajuste e exige 
importação recorde 
de matéria-prima

Reuters
Revisão de metas de 
CBios via judicialização 
é "inadmissível", 
diz Ubrabio

Yahoo Finanças
Revisão de metas de 
CBios via judicialização 
é "inadmissível", 
diz Ubrabio

BiodieselBR
Ubrabio critica 
judicialização do 
RenovaBio

Terra
Revisão de metas de 
CBios via judicialização 
é "inadmissível", 
diz Ubrabio

Money Times
Revisão de metas de 
CBios via judicialização 
é "inadmissível", 
diz Ubrabio

Extra
Revisão de metas de 
CBios via judicialização 
é "inadmissível", 
diz Ubrabio

epbr
EPBR
ANP recorre contra 
redução de metas 
do Renovabio

Notícias Agrícolas
Com CBio judicializado, 
produtores de 
biocombustíveis reagem 
contra distribuidoras

Valor Econômico
Grupo técnico discutirá 
judicialização de 
metas de CBios

Energia que fala com você
Limpo e com produção 
crescente, o biodiesel 
é alvo de críticas

BN Americas
Brazil could allow 
imported raw material 
for biodiesel production

Portal do Agronegócio
Brasil abre caminho 
para uso de matéria-
prima importada na 
produção de biodiesel

Extra
Importação brasileira 
de óleo de soja dispara 
mais de 500% antes de 
aval para biodiesel

BN Americas
Brazil approves biodiesel 
production with 
imported soybeans

BiodieselBR
Importação de óleo para 
biodiesel divide indústria

Invest News
5 fatos para hoje: 
Apec já pensa em era 
pós-Trump; mais R$ 10 
bi pelo Pronampe

Williams
Importação de óleo 
de soja cresce mais 
de 500% antes de 
aval para biodiesel

Jornal Paraná

Jornal Paraná
Importação de óleo 
de soja cresce mais 
de 500% antes de 
aval para biodiesel

epbr
Epbr
Produtores de 
biodiesel e de óleo 
de soja divergem 
sobre importação 
de matéria-prima

BiodieselBR
Importação brasileira 
de óleo de soja dispara 
mais de 500% antes de 
aval para biodiesel

BiodieselBR
Liberação da 
importação de biodiesel 
preocupa Abiove

Udop
Liberação da 
importação de biodiesel 
preocupa Abiove

Aprobio
O futuro do setor 
de biodiesel
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Canal Bioenergia
RenovaBio: mesmo 
com redução, setor 
de biocombustíveis 
é otimista

Click Petróleo e Gás
O futuro do mercado 
de Biodiesel no Brasil: 
“este foi o pior ano em 
investimentos no setor 
em toda sua história”, 
afirma diretor de 
redação de BiodieselBR

DEZEMBRO

O Petróleo
Petrobras aposta em 
combustíveis renováveis, 
refino de nicho

Argus Media
Petrobras banking 
on renewable fuels, 
niche refining

Revista Autobus
Oportunidade 
ao biometano no 
transporte

BiodieselBR
[CBBR 2020] Abrindo 
espaço para o 
diesel verde

Terra
CNPE prevê fim de 
leilões públicos 
de biodiesel e uso 
de matéria-prima 
importada

Extra
NPE prevê fim de leilões 
públicos de biodiesel 
e uso de matéria-
prima importada

BiodieselBR
Setor de 
biocombustíveis faz 
críticas às propostas 
da Brasilcom para 
o RenovaBio

Diário do Comércio
CNPE aprova 
novo modelo de 
comercialização 
de biodiesel

Prefeitura de Juiz de Fora
“Visão JF 2030” – PJF 
apresenta projeto de 
integração regional 
contra crise

G1
Prefeitura de Juiz de Fora 
apresenta projeto 'Visão 
JF 2030' de integração 
regional da Zona da 
Mata contra crise

Portal do Agronegócio
As críticas do setor 
de biocombustíveis à 
proposta de revisão 
do RenovaBio

Udop
Na era pós-Petrobras, 
venda de biodiesel 
gera incertezas

Sindicombustíveis BA
Na era pós-Petrobras, 
venda de biodiesel 
gera incertezas
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Coprodutos

Equipamentos

Produtores de Biodiesel Tecnologia/Outras

Insumos
Consumidores

ASSOCIADOS 2020

B100 Participações Ltda.

BASF S.A

BIANCHINI S.A – Indústria, 
Comércio e Agricultura

BIO VIDA Produção e 
Comércio de Biodiesel Ltda.

BIOFUGA - FUGA COUROS S.A.

BIOPAR Energia do Paraná Ltda.

BIOPAR Produção de 
Biodiesel Parecis Ltda.

BOEING  Research & 
Technology – Brazil

BREJEIRO – Produtos Alimentícios 
Orlândia S. A. Comércio e Indústria

CURCAS Diesel Brasil

EVONIK Degussa Brasil Ltda.

FIAGRIL Ltda.

GEA WESTFALIA Separator 
do Brasil Ltda.

GEO FLORESTAS Soluções 
Ambientais S/S Ltda.

GOL Linhas Aéreas S.A.

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

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

GRANOL Indústria, Comércio 
e Exportação S.A.

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

INTECNIAL S.A.

LINKER Consultores Associados

MITSUBISHI Corporation 
do Brasil S.A.

OLEOPLAN Nordeste Indústria 
de Biocombustível Ltda.

OLEOPLAN S.A. – Óleos 
Vegetais Planalto

OLFAR S.A Alimento e 
Energia (Porto Real)

PALMAPLAN Agroindustrial Ltda.

POTENCIAL Biodiesel Ltda.

PRISMA Comercial Exportadora 
de Oleoquímicos Ltda.

RSB – Roundtableon 
Sustainable Biomaterials

SCC - Southern Chemical 
Corporation

TD NEW ENERGY Ltda.

UNIBRAS Indústria e Comércio 
de Biocombustível Ltda.

VAMTEC Vitória Ltda.

LINKER
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