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Assunto: Manifestação em defesa ao Programa Nacional de Produção e Uso de
Biodiesel com a manutenção da sistemática dos Leilões de Biodiesel e do Selo
Combustível Social
1.
É inquestionável a relevância dos biocombustíveis, particularmente o biodiesel, na
diversificação da matriz energética nacional e inclusão de fontes limpas e renováveis. Além de ter
um importante papel na esfera ambiental, o biodiesel brasileiro possui um diferencial singular
também nos eixos econômico e social do tripé da sustentabilidade graças ao Selo Combustível

Social e aos Leilões promovidos pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
– ANP.
2.
O programa auxilia na inclusão produtiva e social dos agricultores familiares
fornecedores de matérias-primas e na geração de renda no campo. As cooperativas agropecuárias
são peças fundamentais para a instrumentalização do Selo Combustível Social e para viabilizar de
forma efetiva o acesso à assistência técnica aos seus associados.
3.
Segundo informações disponibilizadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – MAPA, o Selo Combustível Social beneficiou em 2018 diretamente cerca de 62
mil famílias de agricultores familiares e 74 cooperativas agropecuárias, que comercializaram
aproximadamente R$ 5,1 bilhões em matérias-primas. Desse montante, 98,5% é referente à soja,
sendo os demais 1,5% de outras cadeias produtivas de oleaginosas habilitadas pelo programa, tais
como canola, dendê, girassol, mamona, coco, macaúba, óleo de peixe e de frango e sebo bovino.
Além disso, as usinas de biodiesel têm investido R$ 45 milhões por ano, em média, na prestação de
serviços de assistência técnica e extensão rural. De 2020 em diante, o Selo Combustível Social deve
ampliar o número de agricultores familiares e de cooperativas agropecuárias habilitadas conforme
aumentam as vendas de biodiesel.
4.
Os leilões de biodiesel estabelecem mercado primário com transparência e segurança
para as oleaginosas nacionais e a indústria Brasileira. Também, proporcionam previsibilidade para o
produtor industrial e para a agricultura familiar contratada como fornecedora de matéria-prima.
5.
O Programa de Biodiesel assegura aquisição da agricultura familiar, Assistência Técnica
e promove a redução das desigualdades regionais e o desenvolvimento dos municípios onde estão as
cooperativas agropecuárias. Dessa forma, as instituições de representação da cadeia produtiva do
biodiesel que subscrevem este documento reafirmam a importância do Selo Combustível Social
coordenado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e dos Leilões de
Biodiesel sob coordenação do Ministério de Minas e Energia (MME) para a continuidade do ciclo
virtuoso de crescimento, agregação de valor e inclusão social.
Entidades signatárias, em ordem alfabética:
Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE)
Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (APROBIO)
União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene (UBRABIO)
União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (UNICAFES)

