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São Paulo, 1º de junho de 2018 050/2018 

 

Aos Senhores 

 

Décio Oddone 

Diretor-Geral 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP 

diger@anp.gov.br 

 

Aurélio Amaral 

Diretor 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP 

aamaral@anp.gov.br 

 

José Cesário Cecchi 

Diretor 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP 

cecchi@anp.gov.br 

 

Dirceu Amorelli 

Diretor 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP 

amorelli@anp.gov.br 

 

Felipe Kury 

Diretor 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP 

fkury@anp.gov.br 

 

 

 

Ref.: restabelecimento a partir de 4 de junho de 2018 das retiras de biodiesel 

para atendimento da mistura obrigatória de 10% no óleo diesel vendido ao consumidor final. 
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Senhores Diretores, 

 

1. A ABIOVE – Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a 

APROBIO – Associação dos Produtores de Biodiesel do Brasil e a UBRABIO – União 

Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene, entidades representativas das usinas produtoras de 

biodiesel no Brasil, solicitam a V.Sas. o restabelecimento da mistura obrigatória de 

biodiesel no diesel comercial a partir de 4 de junho de 2018. 

2. A mistura obrigatória de 10% de biodiesel no óleo diesel vendido ao 

consumidor foi determinada pela Lei Federal nº 13.263, de 23 de março de 2016. A entrada 

em vigor desse percentual a partir de 1º de março de 2018 foi implementada pela Resolução 

nº 23 do Conselho Nacional de Política Energética, de 9 de novembro de 2017. Esses 

normativos definem o percentual de mistura obrigatória a ser observado em todo o óleo diesel 

consumido em território nacional vendido ao consumidor final. 

3. As entidades compreendem que as paralisações de caminhoneiros e as 

dificuldades de abastecimento de combustíveis produziram grandes dificuldades para a 

continuidade das retiradas de biodiesel das usinas. Esse quadro se agravou de maneira 

crescente desde o início das manifestações no dia 21 de maio e ensejaram o Despacho ANP nº 

671, de 24 de maio de 2018. 

4. A ABIOVE, a APROBIO e a UBRABIO entendem que, neste momento, as 

paralisações e os bloqueios nas rodovias estão cessadas e as condições para o 

restabelecimento das retiradas pelas distribuidoras já estão presentes, pois as vias de acesso 

estão liberadas desde o dia 31 de maio de 2018. Portanto, as retiradas podem ser 

retomadas normalmente e, por essa razão, as entidades solicitam a revogação do 

Despacho ANP nº 671, de 24 de maio de 2018, em especial de seus itens referentes à 

mistura de biodiesel no óleo diesel. 

5. É importante ressaltar que a suspensão das retiradas está ocasionando perdas 

diárias superiores a R$ 43 milhões, conforme veiculado na imprensa especializada1. No 

entanto, esses valores estão largamente subestimados, pois tratam apenas dos valores dos 

produtos não entregues. 

6. Deve-se esclarecer que a não retirada de biodiesel impede a continuidade das 

atividades de produção de biodiesel na medida em que se esgota a capacidade de 

                                                     
1 Portal BiodieselBR.com, “35 usinas de biodiesel estão paradas no Brasil, prejuízo passa de R$ 
43 milhões por dia”, 30 de maio de 2018. 
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armazenamento do produto. Essa paralisação, por sua vez, também interrompe a produção de 

farelo e de óleo de soja com a limitação da capacidade de armazenagem desses produtos. 

Portanto, é urgente a retomada da mistura obrigatória de biodiesel e as retiradas de 

produto das usinas para que as cadeias produtivas de proteínas animais não sejam 

prejudicadas com a falta de farelo de soja, ingrediente essencial para a formulação de 

rações. 

7. Contando com a colaboração de V.Sas., as entidades ficam à disposição para 

esclarecimentos. 

 

 
  

André Nassar Júlio C. Minelli Donizete Tokarski 

Presidente Executivo Diretor Superintendente Diretor Superintendente 
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