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RESUMO 

BRIEU, Thomas, P. PROGRAMA NACIONAL DE PRODUÇÃO E USO DE 

BIODIESEL: UM BALANÇO DA PRIMEIRA FASE ATÉ 2008, 2009, 160p. 

Dissertação de mestrado, Programa de Pós-graduação em Energia da Universidade de 

São Paulo. 

Este trabalho tem como objetivo avaliar o Programa Nacional de Produção e Uso de 

Biodiesel (PNPB) do ponto de vista do cumprimento das metas que foram anunciadas 

quando do lançamento do programa em fins de 2004. Além das metas de incorporação 

de biodiesel ao diesel, o PNPB anunciou uma série de outras justificativas para a sua 

concepção, tais como: (1) a melhoria do saldo da balança comercial pela substituição 

das importações de diesel e exportações de biodiesel; (2) a promoção da inclusão 

social no semi-árido; (3) a redução das emissões de gases de efeito estufa; e  (4) a 

melhoria da qualidade do ar nas cidades. A avaliação destas justificativas se faz 

necessária porque são elas que permitem contrabalançar os benefícios esperados do 

PNPB com o custo que tal programa representa para a sociedade. Após a revisão da 

literatura sobre os aspectos técnicos, legais e institucionais do biodiesel no Brasil, o 

trabalho analisa as interações mercadológicas entre quatro tipos de mercados que 

afetam e/ou são afetados pela produção de biodiesel, quais sejam: (1) os mercados de 

óleos vegetais; (2) os mercados de alimentos; (3) os mercados dos demais 

combustíveis; e (4) o mercado de créditos de carbono. A análise destas interações 

demonstra que a) a competição entre energia e alimentos no longo prazo será 

inevitável; b) o preço do óleo vegetal nunca poderá ficar de forma durável abaixo do 

preço do diesel; e c) qualquer programa de produção de biodiesel não poderá ser 

economicamente sustentável no longo prazo sem subsídios, isenções fiscais e/ou 

repasse de sobrecusto ao consumidor final. Por fim, o balanço de benefícios e custos 

do PNBD mostra que, apesar das metas de incorporação de biodiesel ao diesel terem 

sido alcançadas e mesmo ultrapassadas, muito pouco dos benefícios e justificativas 

anunciados inicialmente aconteceram até o final de 2008, sendo a opção pela matéria-

prima soja na produção de biodiesel uma das principais razões para tal resultado. 

Indica-se, entretanto, que se for dado foco à produção de outras oleaginosas, entre as 

quais o dendê, os benefícios do PNPB congruentes às justificativas de sua concepção 

serão mais evidentes.  

Palavras-chaves: Biodiesel, Programa de biodiesel, Competição energia e alimentos. 



ABSTRACT 

BRIEU, Thomas, P. NATIONAL PROGRAM OF PRODUCTION AND USE OF 

BIODIESEL: AN ASSESMENT OF THE FIRST FASE UNTIL 2008, 2009, 160 p. 

Master´s dissertation. Program of post-graduation in Energy. Universidade de São 

Paulo. São Paulo, Brazil, 2009 

The objective of this work is to assess the accomplishment of the goals established by 

the National Program for Biodiesel Production (PNPB) in Brazil launched at the end 

of 2004. Indeed, beyond the mandates of 2% of biodiesel to be produced by January 

2008, PNPB announced as benefits the improvement of the trade balance due to the 

substitution of imported diesel fuel by national biodiesel production as well as its 

anticipated exportation. Additional benefits announced were the advancement of social 

inclusion within northern regions of Brazil, the reduction of greenhouse gas emission 

and the improvement of urban air quality, among others. The evaluation of these 

benefits till the end of 2008 is necessary because they counterbalance the cost of the 

biodiesel program for the Brazilian society.  After an in-depth study of the literature 

about the technical, legal and institutional aspects of biodiesel production, our work 

presents a systemic and global approach to the markets’ interconnection between bio-

fuel market, vegetable oil and food market, fuel transport market, and the carbon 

market. The analysis of these interconnections shows that (1) the competition between 

food and fuels is unavoidable on a long term basis, (2) the vegetable oil prices will 

never remain durably below the diesel fuel prices, (3) any biodiesel production 

program can not be economically self-sufficient without public subsidies, tax-

reductions or mandates. Finally, this assessment of the PNPB program indicates that, 

despite the fact that mandate’s goals have been achieved successfully or even 

exceeded, only a small part of the anticipated benefits materialized measurably by the 

end of 2008. The main reason is the use of soybean oil as the principal raw material to 

produce biodiesel. This assessment also shows that if the focus of the PNPB is 

expanded to the production of other oleaginous as raw material for biodiesel, for 

instance palm tree vegetable oil, then the benefits would be significantly enhanced. 

Key-words: Biofuel, biodiesel program, fuel and food competition. 
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INTRODUÇÃO 
 

Entre os diversos países que desenvolvem programas de produção e uso de 

biodiesel, à primeira vista o Brasil parece ser aquele que apresenta o maior potencial 

de sucesso. Isso se deve às seguintes vantagens: 

i. O Brasil é reconhecido por ser a última fronteira agrícola do planeta, 

dispondo de terra, água e sol em abundância. 

ii. Desde o seu lançamento, o Programa Nacional de Produção e Uso de 

Biodiesel (PNPB) foi dado como uma das prioridades do governo e se 

beneficia do apoio da Petrobras, a maior empresa petrolífera do país. 

Essa situação não ocorre em nenhum outro país produtor de biodiesel. 

iii. Os investimentos em tecnologia e em capacidade de produção 

superam largamente as metas de incorporação obrigatória para 2008,  

que foram reajustadas de 2% para 3%. 

iv. Teoricamente, apenas o volume de óleo vegetal contido na soja 

produzida no Brasil já seria suficiente para substituir mais de 20% do 

consumo de óleo diesel no país, e capaz de duplicar a produção 

mundial de biodiesel de 2007. 

 Devido a essa conjuntura extremamente favorável, as perspectivas já antecipam 

o Brasil como o primeiro produtor mundial de biodiesel a partir de 2015 (Biodiesel 

2020, 2008). Entretanto, o aumento observado no custo da matéria-prima desde o 

lançamento do PNPB, em dezembro de 2004, evidenciou que qualquer programa de 

incentivo à produção de biodiesel tem um custo para a sociedade, e que esse custo 

deve ser justificado pelos benefícios do programa, ou melhor, pelo saldo líquido de 

externalidades positivas geradas na produção e no uso do biodiesel.  

 O objetivo principal deste trabalho é fazer um balanço do Programa Nacional de 

Produção e Uso de Biodiesel com base na avaliação das principais metas apresentadas 

pelo governo no seu lançamento em 2004 e avaliar até que ponto tais metas se 

concretizaram até o final de 2008. Vale observar que, além de se alcançar determinado 

percentual de biodiesel incorporado ao diesel, a instauração do PNPB veio 
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acompanhada de uma série de metas implícitas, apresentadas como justificativas do 

referido programa, tais como: 

i. Justificativas de ordem social, visando à promoção da inclusão social 

através da criação de empregos na indústria e no campo através da 

agricultura familiar pelo cultivo de oleaginosas intensivas no fator 

trabalho, como a mamona e o dendê;  

ii. Justificativas de ordem econômica, visando: a substituição das 

importações de diesel de petróleo, ao fomento a um novo pólo de 

exportações, aos incentivos ao desenvolvimento de novas tecnologias 

e ao investimento privado na capacidade produtiva. 

iii. Justificativas de ordem ambiental, visando à implementação de um 

programa sustentável que incorporasse um combustível biodegradável, 

oriundo de fontes renováveis, o que permitiria contribuir para a 

qualidade do ar e a redução da emissão de gases de efeito estufa; e por 

ser uma referência mundial no uso de fontes renováveis e diversificar 

a matriz energética, na continuação do Proálcool.  

iv. Justificativas de ordem geográfica, visando aproveitar o potencial 

agrícola e climático do país, a abundância de terra e água, elementos 

favoráveis ao cultivo das mais variadas oleaginosas. Para, dessa 

forma, tornar o Brasil um grande produtor mundial de biodiesel e um 

potencial exportador, particularmente para Europa. 

 Já o objetivo secundário da presente investigação consiste em analisar os 

impactos da produção de biodiesel em mercados com os quais ele mais interage. 

Dentre esses mercados destacam-se: (1) o de óleos vegetais como fonte de matéria-

prima; (2) o de alimentos, seja diretamente pelo consumo de óleos vegetais, seja 

indiretamente, pelo uso de áreas agricultáveis; (3) o mercado dos demais 

combustíveis; e (4) o mercado de carbono, via reflexo da produção de biodiesel sobre a 

redução das emissões de gases de efeito estufa.  

 Tendo esses objetivos em mente, a questão central que o presente trabalho 
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busca responder é se tais metas, compreendidas no seu contexto mais amplo, foram 

cumpridas pelo Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel e em que extensão. 

Além disso, como questão subjacente, busca-se também responder em que medida 

seria de fato vantajoso para o Brasil tornar-se um ator de destaque na produção 

mundial de biodiesel.  

 Como hipóteses iniciais, o propósito do trabalho é confirmar ou refutar as 

seguintes afirmações: 

i. As metas do PNPB foram cumpridas apenas parcialmente; 

ii. Diferentemente do caso do etanol, a produção de biodiesel terá 

sempre um custo para a sociedade. Isso porque o preço da sua 

matéria-prima, o óleo vegetal, tende a ser na maior parte do tempo 

superior ao preço do óleo diesel que essa biomassa pretende 

substituir; 

iii. Apenas em circunstâncias especiais o custo da oferta de biodiesel para 

a sociedade poderá ser compensado frente aos benefícios gerados, 

sendo que o balanço custo/beneficio depende da matéria-prima que 

vier a ser utilizada para gerar o biodiesel. 

Assim, as hipóteses a ser investigadas buscam analisar a pseudoconfluência 

entre “poder” e “dever” ou entre “ter a capacidade para” e “ser a melhor opção para o 

país”. Embora o Brasil demonstre, ter todas as condições para exercer papel de 

destaque na produção mundial de biodiesel, como será visto ao longo desta 

dissertação, dependendo das matérias-primas que para isto forem utilizadas, tal papel 

pode não ser do melhor interesse para a sociedade brasileira. 

Num contexto em que o balanço social e ambiental da produção de biodiesel 

tem sido objeto de controvérsias, busca-se também mais especificamente analisar 

como o biodiesel pode ter impactos radicalmente diferentes para o país, dependendo 

de ser a sua produção desenvolvida majoritariamente à base de óleo de soja à base de 
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óleo de dendê. 

 
Metodologia 
 

A metodologia de elaboração deste trabalho voltado a um balanço do Programa 

Nacional de Produção e Uso de Biocombustíveis consistiu em tomar como ponto de 

partida a avaliação das justificativas apresentadas quando do lançamento desse 

Programa. Tais justificativas são vistas como metas implícitas que o PNBD deveria 

satisfazer. Verifica-se, assim, o que de fato aconteceu com cada uma dessas metas 

implícitas desde 2004 até finais de 2008.  

Para este fim, inicialmente fez-se uma ampla revisão bibliográfica dos 

documentos oficiais que promoveram o lançamento do PNPB e da literatura sobre o 

biodiesel. A seleção de tal literatura começou não apenas pelas instâncias oficiais, 

como o próprio governo e a Agência Nacional de Petróleo (ANP), como também se 

estendeu à produção acadêmica sobre o tema, além de contar com a coleta de dados e 

informações junto a empresas do setor e junto à imprensa especializada.  

Adicionalmente, realizou-se um estudo das tendências técnicas e 

mercadológicas do biodiesel tomando por base o mapeamento das condições de oferta 

e de demanda para o biodiesel. Particularmente, foram analisados os mercados de 

matérias-primas propícias ao biodiesel, de combustíveis fósseis como bens substitutos, 

de terras e de alimentos que implicam restrições de oferta e pressões de demanda. 

Tratou-se na análise das estreitas interconexões de todos esses mercados, vistas como 

os principais fatores explicativos do que tem ocorrido com o PNPB. 

A metodologia de elaboração do trabalho incluiu, ainda, a busca de uma 

experiência em campo no sentido de colher as percepções de diversos agentes e 

instituições do setor. Dentre essas instituições destacam-se: a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas 

Gerais (Epamig), o Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o 

Desenvolvimento (CIRAD)  e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae). A intenção dessa etapa foi testar e confrontar as várias hipóteses 
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levantadas com a realidade in situ. 

  Esta experiência em campo transcorreu não apenas em 18 meses de trabalho 

direto junto a um dos maiores grupos mundiais de agronegócios e biocombustíveis, 

como também através de visitas a uma série de instituições, dentre as quais:  (1) à 

usina de biodiesel Granol (GO); (2) a múltiplas fazendas e que propiciaram o encontro 

com pesquisadores para avaliar as práticas do uso do solo nos estados de São Paulo, 

Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte e no Distrito Federal; 

(3) à zona do projeto de irrigação de Jaíba (MG), que produz alimentos, pinhão-manso 

e cana-de-açúcar; (4) à região de Janaúba (MG) para acompanhamento de avaliação do 

potencial de contribuição do pinhão-manso. Adicionalmente, houve a oportunidade de  

acompanhar a Delegação Francesa para Biocombustíveis em eventos científicos e 

reuniões com uma série de empresários ligados à produção de biodiesel e ao cultivo de 

soja. 

Estrutura do trabalho e sequência capitular 

 Além desta introdução, o presente estudo organiza-se em três capítulos. O 

primeiro deles apresenta os aspectos técnicos, legais e institucionais do biodiesel no 

Brasil até o lançamento do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel em 

2004..   

O segundo capítulo dedica-se à análise dos aspectos mercadológicos da 

produção de biodiesel e dos mercados com os quais o biodiesel interage. Assim, nessa 

etapa são abordados os quatro mercados previamente mencionados: (1) de óleos 

vegetais; (2) de alimentos; (3) de combustíveis e (4) ambiental, via balanço e 

comercialização de créditos carbono. 

 À luz dos resultados apresentados nos dois primeiros capítulos, o terceiro 

discute as principais justificativas do PNPB.  Com base nas informações coletadas, 

avalia-se até que ponto tais justificativas vistas como metas implícitas do Programa se 

concretizaram. Essa discussão é elaborada com a análise de quatro categorias de 

justificativas: (1) as de ordem econômica; (2) as de ordem ambiental; (3) as de ordem 
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social e (4) as de ordem geográfica, relacionadas, todas elas, ao potencial de produção 

de matéria-prima. 

Espera-se que a análise aqui realizada a respeito da interconexão de 

informações dos mercados que contextualizam a oferta e demanda de biodiesel, que 

quando isolados não necessariamente agregam valor à análise possa contribuir para 

respaldar discussões inovadoras e ainda pouco divulgadas sobre o tema. 
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1 ASPECTOS TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS 

Neste primeiro capítulo desenvolve-se uma revisão bibliográfica do biodiesel sob dois 

pontos de vista. Primeiramente são apresentados os aspectos técnicos que permitem legitimar 

o biodiesel como uma alternativa tecnicamente viável ao diesel de petróleo, incluindo uma 

revisão dos processos de produção do biodiesel. Em seguida são discutidos os aspectos legais 

e institucionais que caracterizaram o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel 

(PNPB) em sua implementação, em dezembro de 2004, até finais de 2008. 

1.1 Aspectos técnicos 

Este subcapítulo introduz a discussão a respeito do biodiesel como alternativa técnica 

efetiva ao diesel de petróleo, e percorre os processos produtivos que permitem o uso de óleos 

vegetais como matéria-prima na produção de combustíveis. 

1.1.1 Histórico do biodiesel no Brasil  

“O motor diesel pode ser alimentado com óleos vegetais e poderá ajudar 
consideravelmente o desenvolvimento da agricultura nos países onde ele funcionar. 
Isso parece um sonho do futuro, mas eu posso predizer com inteira convicção que 
esse modo de emprego do motor diesel pode, em dado tempo, adquirir uma grande 
importância” (DIESEL, 1911 apud GUARIEIRO et al, 2008). 

Foi assim que Rudolph Diesel, o inventor do motor movido a óleo diesel, previa, já 

em 1911, as diversas tecnologias que começam a ser empregadas na atualidade com maior 

expressividade. Há registros da utilização de óleos vegetais como combustível desde 1912. 

As primeiras experiências no Brasil que utilizaram óleos de palma, amendoim e algodão em 

motores diesel aconteceram ainda na década de 1920. Também há informações de ensaios 

realizados na década de 1940, com diversas oleaginosas, pelo Instituto Nacional de 

Tecnologia (INT) e outros órgãos governamentais. Na década de 1950, foram solicitados os 

primeiros registros de patentes feitos no mundo (FURLAN Jr et al, 2006). 

Foi a crise do petróleo nos anos 1970 que estimulou a primeira iniciativa institucional 

brasileira, o Programa de Produção de Óleos Vegetais para Fins Energéticos (Proóleo), 
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instituído pela Resolução n° 7, de 22 de outubro de 1980, da Comissão Nacional de Energia. 

Apesar de ter sido oficialmente aprovado pelo governo brasileiro, o referido programa nunca 

foi efetivamente implementado; entretanto permitiu o acúmulo de algumas experiências 

importantes e deu origem a uma série de programas de pesquisa voltados ao uso de ésteres 

metílicos e etílicos de óleos vegetais obtidos pelo processo de transesterificação e também ao 

uso de óleos vegetais in natura. 

Até os anos 2000, o mundo conheceu o contrachoque do petróleo. Foram anos nos 

quais os preços dos combustíveis estiveram relativamente muito baixos, e, por esta razão, não 

se avançou com incentivos ao biodiesel no Brasil. Entretanto, por motivos ambientais, na 

década de 1990 apareceram as primeiras iniciativas de programas de biodiesel nos países 

europeus. 

No Brasil, em 23 de dezembro de 2003 o Governo Federal instituiu, por meio de 

decreto, a comissão executiva interministerial encarregada da implementação de ações 

direcionadas à produção e ao uso do biodiesel no Brasil. Posteriormente, em 13 de janeiro de 

2005, promulgou a Lei do Biodiesel 11.097, que introduziu o biodiesel na matriz energética 

brasileira e fixou percentuais mínimos obrigatórios de adição de biodiesel a todo o óleo diesel 

comercializado aos consumidores finais em território nacional. 

Inicialmente, esses percentuais deveriam ser de 2,0% entre 2008 e 2012, e de 5,0% a 

partir de 2013. Entretanto, em 01 de julho de 2008, conforme Resolução n. 04/2008, do 

Conselho Nacional de Política Energética, publicada no Diário Oficial da União de 14 de 

março de 2008, esse percentual passou para 3%. 

1.1.2 Do uso do biodiesel como combustível alternativo 

De acordo com Parente (2003), a viabilidade técnica de um combustível alternativo 

para motores ciclo diesel deve ser avaliada com relação a quatro fatores: 

● combustibilidade: refere-se ao grau de facilidade com que a substância proposta 

como combustível realiza a combustão no motor, e nos motores a compressão é determinada 

pelo índice de cetano do combustível. O índice de cetano do biodiesel é maior do que o do 
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óleo diesel, o que significa que o biodiesel sofre uma queima mais completa no motor e 

apresenta melhor combustibilidade do que óleo diesel; 

● impactos ambientais das emissões: estão diretamente relacionados com a 

combustibilidade e com teor de enxofre e de hidrocarbonetos aromáticos presentes no 

combustível. O biodiesel é naturalmente livre de enxofre e de metais, sendo que dos 21 

compostos hidrocarbônicos tóxicos que provocam câncer, sete são metais e não estão 

presentes no biodiesel (EPA, 2002); 

● compatibilidade ao uso: diz respeito à longevidade do motor e dos seus entornos, 

relacionando-se principalmente com a lubricidade e com a corrosividade do combustível. O 

biodiesel não é corrosivo e possui uma lubricidade muito superior à do diesel comum. 

Entretanto, quando utilizado puro, o biodiesel pode dissolver algumas categorias de plásticos 

que algumas vezes são utilizados na confecção de periféricos, como tanques, filtros e torçais; 

● compatibilidade ao manuseio: refere-se ao transporte, armazenamento e 

distribuição do combustível, sendo determinada pela corrosividade, toxidez e ponto de fulgor 

do combustível. O biodiesel não é corrosivo, é biodegradável e não é inflamável nas 

condições normais de transporte, manuseio e armazenamento. 

Dessa forma, é possível afirmar que, do ponto de vista técnico, o biodiesel é um 

combustível que pode ser utilizado vantajosamente como substituto total ou parcial do óleo 

diesel utilizado nos motores ciclo diesel, exigindo para isso pouca ou nenhuma necessidade 

de adaptação dos motores (PARENTE, 2003). 

Esse biocombustível evidencia diversas vantagens adicionais em comparação 

ao combustível fóssil, além de ser miscível e compatível ao diesel em quase todas as 

propriedades. Trata-se de uma substância biodegradável e que promove redução nas 

principais emissões presentes nos gases de exaustão, com exceção dos óxidos de 

nitrogênio (NOx). O biodiesel também é mais seguro em relação ao manuseio, 

transporte e armazenamento, se comparado com o petrodiesel (KNOTHE et al., 2006). 

De acordo com Guarieiro et al. (2008) e Knothe et al. (2006), a adição do 
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biodiesel ao diesel requer metodologias analíticas específicas para que se possa 

garantir a qualidade dessas misturas e a quantificação da contribuição do biodiesel na 

mistura final. Assim, Guarieiro et al. (2008) descreve a utilização de 

espectrofotometria no infravermelho com utilização de calibração univariada para 

monitorar o processo de transesterificação dos óleos vegetais com o metanol ou 

etanol, possibilitando a determinação da taxa de conversão da reação. 

Todavia é importante ressaltar que, no âmbito internacional, as especificações 

adotadas para o biodiesel podem variar consideravelmente de país para país. De acordo com 

um estudo realizado em 2007 por especialistas das organizações de normalização do Brasil, 

dos Estados Unidos e da União Europeia, apenas 6 das 24 especificações identificadas para o 

biodiesel foram consideradas alinhadas entre si (TRIPARTITE TASK FORCE BRAZIL,  

2007).  

Para garantir o bom desempenho do biodiesel como combustível e evitar que 

provoque eventuais danos aos motores, sua especificação para uso comercial é fundamental. 

Quando dentro das especificações, praticamente não existem restrições a seu uso como 

substituto parcial do óleo diesel em misturas de 5% em volume, sendo que diversos 

fabricantes mundiais de motores mantêm a garantia de seus equipamentos com o uso de 

misturas contendo até 20% em volume de biodiesel (HOLANDA, 2004). 

O biodiesel é um combustível derivado de fontes renováveis e pode ser produzido a 

partir das seguintes matérias-primas (PARENTE, 2003): 

● óleos vegetais: todos os óleos vegetais que se enquadram na categoria de óleos fixos 

ou triglicerídeos podem ser transformados em biodiesel. Praticamente todo o biodiesel 

do mundo é produzido a partir de óleos vegetais, com predominância do óleo de 

canola na União Europeia e do o óleo de soja nos Estados Unidos e no Brasil.  

● gorduras de animais: os óleos e gorduras animais são constituídos por moléculas 

triglicerídicas de ácidos graxos, possuindo estruturas químicas semelhantes às dos 

óleos vegetais fixos. Dessa forma, sebo bovino, banha de porco, óleos de peixes e 

outras gorduras de origem animal também podem ser transformados em biodiesel. 
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● óleos e gorduras residuais: óleos residuais resultantes da fritura de alimentos, matérias 

graxas presentes na nata sobrenadante dos esgotos e outros óleos e gorduras residuais 

também podem ser transformados em biodiesel. A produção de biodiesel a partir de óleos 

e gorduras residuais pode ser uma estratégia muito interessante para a destinação destes 

resíduos. 

Em termos de conteúdo energético a tabela 1 permite que se tenha uma noção 

exata das diferenças entre os biocombustíveis, o diesel e a gasolina.  

Tabela 1: Propriedades dos combustíveis fósseis e dos biocombustíveis 

 Densidade Poder calorífico inferior (PCI) 

 (Kg/l) (MJ/l) (MJ/kg) (tep/1.000 l) (tep/1.000 kg) 

Bioetanol 0,790 21,2 26,8 0,508 0,643 

Biodiesel 0,888 33,0 37,2 0,792 0,892 

Óleo de soja 0,920 34,0 36,9 0,959 0,883 

Gasolina 0,750 31,9 42,5 0,765 1,020 

Diesel 0,840 36,0 42,8 0,862 1,027 

Fonte: Elaboração própria baseada em ENERS ENERGY CONCEPT (2008) 

1.1.3 As várias formas de uso dos óleos vegetais 

Existem várias formas de aproveitar o óleo vegetal como combustível ou como 

fonte de combustível. Uma delas é utilizar o óleo vegetal in natura puro ou 

diretamente misturado com o diesel mineral. Porém, algumas desvantagens técnicas 

impossibilitam o uso dos óleos vegetais puros em motores projetados para operar com 

o diesel derivado de petróleo (BALDISSERA, 2008).  

Os óleos vegetais, quando comparados ao óleo diesel, apresentam alta 

viscosidade cinemática, densidade elevada e volatilidade reduzida. Estas 

características podem provocar má atomização do combustível na câmara de 

combustão do motor, combustão ineficiente, elevação de depósito de carbono na 

ignição, redução do desempenho de lubrificação e redução do tempo de vida útil do 
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motor (KNOTHE et al, 2006). O desempenho dos motores também seria reduzido em 

decorrência da obstrução nos filtros de óleo e sistemas de injeção (SUAREZ e 

MENEGHETTI, 2007). De acordo com Faria et al (2007), dentre os pontos negativos 

do uso dos óleos vegetais como combustível, cabe destacar a emissão de acroleína 

,substância altamente tóxica e cancerígena, formada pela decomposição térmica do 

glicerol.  

Contudo existem muitos relatos do uso do óleo vegetal puro. Quanto à viscosidade 

elevada dos óleos vegetais, algumas modificações no motor vêm sendo consideradas 

como alternativa para a minimização desse problema. Dentre elas, cabe destacar o 

emprego conjunto de sistemas de injeção de alta pressão e a técnica do pré-

aquecimento do óleo vegetal. Nesse sistema, o motor é acionado empregando-se o 

diesel de petróleo e, após alguns minutos de funcionamento, sua alimentação era 

modificada para o óleo vegetal (KNOTHE et al., 2006). 

A acidez do combustível de origem vegetal, quando mantida em seu valor 

mínimo, não apresenta resultado adverso no motor ou no sistema de injeção. As 

propriedades do combustível de óleo vegetal são influenciadas também pelos níveis de 

ácidos graxos livres, grau de umidade e presença de contaminantes (BALDISSERA, 

2008). 

Gautier (1933) relatou que o óleo de amendoim de alta acidez poderia acionar o 

motor a frio. Outros estudos relatam a eficácia do pré-aquecimento do óleo vegetal, 

empregado como combustível de caminhões e em sistemas de transporte de 

mineradoras (SEDDON, 1942; SMITH, 1942). Cabe ressaltar que o resultado 

energético do emprego do óleo vegetal combustível é ligeiramente inferior em 

comparação ao diesel derivado do petróleo.  

Knothe et al (2006) descrevem um retardo no tempo de ignição em motores que 

operam continuamente com óleo de soja. Observa também que os motores apresentam 

funcionamento mais suave com óleos vegetais, em comparação com os experimentos 

utilizando-se óleo diesel convencional. 
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Devido a suas características combustíveis, óleos vegetais com alto teor de 

oxigênio foram sugeridos como de maior viabilidade técnica, sendo adequados para 

uso em turbinas a gás e produção de energia (BALDISSERA, 2008). 

Nesse contexto, desde o momento em que ressurgiu o interesse internacional 

por combustíveis renováveis, iniciaram-se pesquisas em diferentes vertentes sobre o 

processamento do óleo vegetal, de modo a reduzir sua viscosidade e tornar suas 

propriedades mais próximas daquelas observadas no diesel mineral. Dentre essas 

vertentes, quatros são consideradas principais: 

● transesterificação; 

● pirólise e craqueamento; 

● diluição no óleo diesel convencional e; 

● microemulsificação; 

A pirólise, o craqueamento e outros métodos de decomposição de óleos 

vegetais para a produção de combustíveis de vários tipos representam estratégias que 

também foram muito divulgadas historicamente (KNOTHE et al, 2006). Outras 

alternativas, como a diluição com o diesel de petróleo e, especialmente, a 

microemulsificação receberam pouca ou nenhuma atenção durante este princípio 

histórico dos biocombustíveis de origem vegetal.  

Misturas de etanol hidratado com gasolina vegetal também foram divulgadas. O 

etanol também foi utilizado para melhorar a atomização e a combustão de óleos muito 

viscosos, como o óleo de mamona. 

A seguir são apresentados os processos mais usuais, a transesterificação e o 

craqueamento.  

1.1.4 Processo de produção por transesterificação 

Dos tratamentos para a diminuição da viscosidade dos óleos vegetais, a 

transesterificação é a mais aplicada. Este processo resulta na formação de alquil 
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monoésteres de óleos vegetais ou de gordura animal, denominados de biodiesel 

quando empregados para fins combustíveis.  

A molécula de óleo vegetal é formada por três ésteres ligados a uma molécula 

de glicerina, o que faz dele um triglicerídeo. A transesterificação nada mais é do que a 

separação da glicerina do óleo vegetal. Cerca de 20% de uma molécula de óleo vegetal 

é formada por glicerina. A glicerina torna o óleo mais denso e viscoso. Durante o 

processo de transesterificação, a glicerina é removida do óleo vegetal, deixando o óleo 

mais fino e reduzindo sua viscosidade. 

A presença da glicerina no combustível gera uma série de problemas, sobretudo 

na armazenagem no sistema de injeção de combustível dos automotores, devido à 

separação da glicerina. Além disso, a queima da glicerina a partir de 180 ºC junto com 

o biodiesel pode causar a emissão de acroleína, uma substância altamente tóxica para 

o ambiente. A glicerina livre também é associada com depósitos no fundo dos tanques 

de combustível, atraindo outros contaminantes, como água, o que aumenta a corrosão 

no motor e diminui sua vida útil. 

O álcool utilizado no processo como agente de transesterificação pode ser o 

etanol ou o metanol. O catalisador utilizado pode ser básico ou ácido. O catalisador 

ácido possui bom rendimento e apresenta a vantagem de usar um maior leque de 

matérias-primas, mas a reação é bastante lenta. O catalisador básico, geralmente o 

KOH ou NaOH, é o mais utilizado, por possuir um baixo tempo de reação. Há ainda 

pesquisas recentes apontando a utilização de catalisadores enzimáticos que facilitam a 

recuperação da glicerina no processo, mas que ainda não são competitivos. 

Conforme a figura 1, as etapas envolvidas no processo de produção de biodiesel 

através da transesterificação de óleos vegetais são as seguintes (PARENTE, 2003): 

● preparação da matéria-prima: consiste na redução de acidez e de umidade 

do óleo vegetal, colocando-o em condições adequadas para que a reação de 

transesterificação ocorra com boa taxa de conversão. Normalmente é feita através de 

lavagem com solução alcalina de NaOH ou KOH, seguida de operação de secagem e 
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desumidificação. 

● reação de transesterificação: é a etapa de conversão dos óleos vegetais em 

biodiesel. Consiste na reação do óleo vegetal preparado (triglicerídeo) com um álcool 

de cadeira curta (metanol ou etanol) na presença de um catalisador (normalmente 

NaOH ou KOH), obtendo como resultado a formação de biodiesel (ésteres metílicos 

ou etílicos de ácidos graxos) e de glicerina (glicerol).  

● separação de fases: consiste na separação do biodiesel e da glicerina 

formados após a reação de transesterificação, ambos impregnados pelo excesso de 

álcool utilizado no processo e pelas impurezas inerentes às matérias-primas. 

Normalmente é feita utilizando-se os processos de decantação e de centrifugação. 

● recuperação do álcool: consiste na recuperação do álcool presente tanto na 

glicerina como nos ésteres formados, através de processos de evaporação. O álcool 

recuperado deve passar por um processo de desidratação por destilação antes de voltar 

a ser utilizado no processo. 

● purificação do biodiesel: os ésteres são lavados por centrifugação e 

posteriormente são desumidificados, a fim de se removerem impurezas como glicerol, 

triglicerídeos e álcool. 

● destilação da glicerina: a glicerina bruta obtida como subproduto do 

processo pode alcançar um valor de mercado significativo se for devidamente 

purificada. A purificação deve ser feita através do processo de destilação a vácuo, 

resultando em um produto límpido e transparente, denominado glicerina destilada. 
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Figura 1: Fluxograma de produção do biodiesel 

Fonte: PARENTE, 2003. 

O balanço de massa exato da reação de transesterificação varia em função do 

tipo de óleo vegetal utilizado e da eficiência de conversão das plantas utilizadas. 

Entretanto, de modo geral, podemos adotar a premissa simplificadora que 100 kg de 

óleo vegetal reagem com 10 kg de álcool, gerando 100 kg de biodiesel e 10 kg de 

glicerina (PNPB, 2008). 

 90% óleo vegetal + 10% álcool = 90% biodiesel + 10% glicerina 
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A partir dessa premissa simplificadora, podemos concluir que através do 

processo de transesterificação é possível transformar 1 kg de óleo vegetal em 1 kg de 

biodiesel. Este é um resultado fundamental que será adotado como premissa neste 

trabalho. 

Uma questão que tem sido bastante discutida no Brasil diz respeito ao álcool 

utilizado como coadjuvante na reação de transesterificação (PARENTE e BRANCO, 

2003). No Brasil, atualmente, a vantagem da rota etílica é a oferta abundante desse 

álcool, de forma disseminada em todo território. Sob o ponto de vista ambiental, o uso 

do etanol leva vantagem sobre o uso do metanol. Em contrapartida, o metanol oferece 

a vantagem de ter um custo mais competitivo quando é oriundo de combustíveis 

fósseis e de simplificar o processamento industrial. De fato, a utilização do etanol tem 

custos mais elevados. Isso porque a quantidade utilizada de etanol na 

transesterificação é maior do que a de metanol e os custos de recuperação do excesso 

no final do processo são mais elevados. O metanol também pode ser produzido a partir 

da biomassa, mas isso ainda não acontece em grande escala. Conforme pode ser 

observado na tabela 2, sob o ponto de vista técnico e econômico o uso do metanol é muito 

mais vantajoso do que o uso do etanol, razão pela qual praticamente todo o biodiesel do 

mundo é produzido a partir da rota metílica.  

Tabela 2: Comparação técnica e econômica entre as rotas metílica e etílica 

Características Rota metílica Rota etílica 

Quantidade consumida de álcool por 1.000 litros de 
biodiesel 

90 Kg 30 Kg 

Preço médio do álcool (US$ / Kg) 190 360 

Excesso recomendado de álcool, recuperável após a 
reação 

100% 650% 

Temperatura recomendada de reação 60°C 85°C 

Tempo de reação 45 minutos 90 minutos 

Fonte: PARENTE, 2003. 
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Adicionalmente, vale observar que a transesterificação etílica é 

significativamente mais complexa do que a transesterificação metílica, principalmente 

em relação à recuperação e à desidratação do excesso de álcool utilizado na reação. 

Entretanto, de modo algum a produção através da rota etílica deve ser descartada. Em 

função do melhor desempenho ambiental e do grande desenvolvimento da indústria de 

etanol no Brasil, a rota etílica de produção pode vir a ser uma opção muito 

interessante para o país (PARENTE e BRANCO, 2003). 

De acordo com a União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (UNICA), 

existem diversas vantagens no uso do etanol como álcool coadjuvante para a produção 

de biodiesel, apresentadas na tabela 3 (SWARC, 2003). 

Tabela 3: Comparação entre o etanol e o metanol como álcool coadjuvante para a produção de 
biodiesel no Brasil 

Características Etanol Metanol 

Autossuficiência Sim não 

Dispêndio de divisas com importação Não sim 

Geração de empregos no país muitos poucos 

Impacto na cadeia produtiva grande pequeno 

Disponibilidade onde os óleos são produzidos Sim limitada 

Tecnologia de transesterificação dominada Sim sim 

Potencial de exportação de tecnologia Sim não 

Toxidez moderada elevada 

Compatibilidade com materiais Maior menor 

Impacto em caso de acidentes Baixo alto 

Renovável Sim não 

Fonte: SWARC (2003) 
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1.1.5 Craqueamento térmico e H-bio 

Conforme visto, devido ao fato de ser uma tecnologia simples e de baixo custo, a 

transesterificação é o processo predominantemente utilizado para a produção de biodiesel em 

todas as partes do mundo. Apesar disso, é válido destacar, existem métodos alternativos que 

também são capazes de transformar óleos vegetais em combustíveis com propriedades 

semelhantes às do diesel de petróleo, como é o caso do craqueamento térmico e do H-bio. 

O craqueamento térmico ou pirólise é o processo de conversão de uma substância em 

outra por meio da ação do calor, através do aquecimento a temperaturas superiores a 450°C 

na ausência de oxigênio. Através desse processo, as moléculas de óleos vegetais podem ser 

transformadas em uma mistura de compostos químicos com propriedades muito semelhantes 

às do óleo diesel. A pirólise de óleos e gorduras já é investigada há mais de 100 anos, 

principalmente pelos países que possuem reservas pequenas de petróleo (HOLANDA, 2004). 

O equipamento necessário para a realização do craqueamento térmico ainda é muito 

caro, e de acordo com a nomenclatura internacional, o combustível produzido através desse 

processo não é enquadrado como biodiesel, apesar de ser um combustível derivado de óleos 

vegetais renováveis e com propriedades semelhantes às do óleo diesel. 

Já o H-bio é um procedimento de craqueamento de grande escala baseado no 

refino de petróleo empregando óleos vegetais como matéria-prima para a obtenção de 

óleo diesel. Essa técnica também é chamada de hidrogenação da mistura diesel e óleo 

vegetal. Durante o processo, os átomos de oxigênio presentes nas moléculas do óleo 

vegetal são removidos através de uma reação catalítica com o hidrogênio usado como 

catalisador. São gerados hidrocarbonetos semelhantes ao óleo diesel, com a vantagem 

de não possuírem enxofre, nitrogênio e nem aromáticos. 

O H-bio foi desenvolvido em 2006 pela Petrobras, com base na tecnologia das 

unidades de Hidrotratamento (HDT) existente em algumas refinarias de petróleo, 

conforme apresentado na figura 2. Observa-se que, ao contrário do biodiesel, o H-bio 

não necessita de construções de infraestrutura específica para sua produção, sendo um 

processo que exige apenas pequenas alterações nas refinarias existentes. É um 
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procedimento que não é dispendioso, sobre tudo se for considerado na forma de custos 

marginais de produção, sem imputar os custos do hidrogênio já presente em 

abundância na refinaria e aos custos de amortização do capital investido. As unidades 

de HDT geralmente já são utilizadas para o refino de petróleos mais pesados e a 

remoção de substâncias tóxicas existentes no diesel de petróleo, como o enxofre, o 

nitrogênio e alguns aromáticos (PETROBRAS, 2008). 

 

Figura 2: Esquema de produção do H-bio 

Fonte: Petrobras (2008). 

Pesquisas realizadas pelo Centro de Pesquisas da Petrobras (Cenpes) indicam 

que a adição de até 30% de óleo vegetal na carga de refino do HDT pode resultar em 

um produto com características semelhantes ao diesel mineral. Contudo, dentre as 

diferenças, cabe destacar a maior porcentagem em cetano e menor teor de enxofre 

(BALDISSERA, 2008). 

Inicialmente, estava previsto um consumo de 256.000 m3/ano de óleos vegetais 

no processo H-bio, no biênio em 2006-2007. Esse volume equivale a 15% de todo o 

óleo diesel importado pela Petrobras nos mesmos anos A expectativa era atingir um 

volume de 425.000 m3/ano de óleos vegetais em 2008, o que equivalia a 25% do diesel 

importado. No entanto, devido à alta das cotações de óleos vegetais, acima daquelas 

do preço do petróleo, a Petrobras resolveu suspender a produção de H-bio ainda em 

agosto de 2007. 



 

 

21 

1.1.6 Subprodutos 

Antes de se produzir biodiesel é necessário obter o óleo vegetal. Geralmente 

são processos industriais distintos, realizados por atores econômicos que podem ser 

diferentes ou não. O esmagamento dos grãos oleaginosos resulta, de um lado, na 

produção de farelo e de torta, e do outro lado, do óleo vegetal bruto, em proporções 

que variam em função do tipo de matéria-prima utilizada. Para uso alimentar e para 

produção de biodiesel, o óleo bruto resultante dessa primeira etapa de esmagamento 

precisa ser processado novamente o que gera três subprodutos além do óleo refinado: as 

borras oriundas da etapa de neutralização, o condensado proveniente da desodorização 

e o principal composto das gomas resultantes da degomagem. 

Segundo Knothe et al (2006), com um tratamento relativamente simples e 

pouco oneroso a goma do óleo de soja pode dar origem à lecitina comercial, que já é 

produzida no país. A lecitina pura pode ser extraída da lecitina comercial, da qual 

representa 16 a 20%, e, atendendo ao interesse da química fina em matérias-primas 

naturais, pode ser utilizada na produção de colina. A colina é um produto de grande 

importância na nutrição, tem papel preponderante no metabolismo das gorduras no ser 

humano e hoje em dia é importada. Além da colina, outros fosfatídeos valiosos e de 

mercado garantido podem ser extraídos da lecitina comercial, tais como o inositol e a 

betaina, que atualmente também são importados. 

O principal subproduto da produção do biodiesel propriamente dito é o glicerol, 

comumente encontrado na forma de glicerina. Na reação química de produção do 

biodiesel, para cada três moléculas de biodiesel produzidas, uma molécula de glicerol 

é sintetizada (ISLÃ & IRAZOQUI, 2003), conforme pode ser observado na figura 3.  
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Figura 3: Reação química de formação do biodiesel por transesterificação 

Fonte: KNOTHE et al (2006). 

Entre os critérios para avaliação da qualidade do biodiesel, um importante 

parâmetro é a concentração de glicerina livre (LOUREIRO et al., 2006). De acordo 

com a Resolução n° 42/2004, da Agência Nacional do Petróleo (ANP), a glicerina 

livre é definida como “traços de glicerina dissolvida no biodiesel, que tem um limite 

máximo permitido de 0,02% em massa de biodiesel”. Acredita-se que tal limite seja 

ainda mais reduzido, o que tem levado pesquisadores a desenvolverem metodologias 

sensíveis para a detecção da substância em quantidades bem pequenas no biodiesel. 

É importante mencionar que a quantidade de glicerina produzida não é a 

mesma para todos os óleos vegetais. Alguns produzem maior quantidade, como é o 

caso dos óleos de coco e de dendê. Nas células vegetais, o glicerol estrutural está 

presente, formando cadeias de fosfolipídios (KNOTHE et al., 2006). 

A glicerina apresenta valor comercial, tendo ampla utilização na indústria de 

(1) cosméticos; (2) farmacêutica, na composição de cápsulas, xaropes e pomadas; (3) 

química, em tintas, vernizes e detergentes; (4) alimentícia, para conservar bebidas e 

alimentos, como refrigerantes, balas, bolos, carnes e rações; (5) de embalagens; (6) de 

tabaco, para tornar as fibras do fumo mais resistentes e evitar o ressecamento das 

folhas; e (7) têxtil, onde é usada para amaciar e aumentar a flexibilidade de fibras 

têxteis. Suas principais aplicações, em percentuais, atualmente são (BORSCHIVER & 

NOGUEIRA, 2007): 
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● Utilização em cosméticos (40%) 

● Utilização alimentícia (24%) 

● Síntese de resinas e ésteres (18%) 

● Aplicações farmacêuticas (7%) 

● Outros (11%) 

Contudo, a glicerina obtida no processo de fabricação do biodiesel é mais 

escura e possui impurezas, sendo o processo de purificação desta glicerina custoso. É 

amarelada e possui 9% de resíduos. Por causa da cor é chamada de glicerina loira e 

não tem um mercado definido, por isso é passível de um descarte inadequado. 

Por outro lado a oferta adicional de glicerina oriunda do processo de 

fabricação do biodiesel atinge volume bem maior do que aqueles a que o mercado 

estava acostumado. De acordo com a matéria publicada na revista Biodiesel: 

“A construção do mercado brasileiro de biodiesel trouxe um desafio para 
indústrias de componentes químicos que têm como parte de seu portfólio a 
produção de glicerina. Somente neste ano, a produção pelas usinas deve 
chegar a 100 mil toneladas – quase dez vezes acima do que as indústrias 
químicas ofertam no país atualmente. Especialistas afirmam que a 
produção já é maior que a demanda. Por conta do excesso, os preços 
despencaram cerca de 48% desde 2005. O preço médio da glicerina, que 
em 2005 chegou a R$ 3,00 o quilo, hoje sai entre R$ 1,60 e R$ 1,70. (...) A 
falta de mercado para o excesso do produto está fazendo com que muitas 
usinas vendam a glicerina por qualquer preço, por estar fora do foco de 
negócios.” (REVISTA BIODIESEL, fascículo 16, p.1). 

Já de acordo com Borschiver & Nogueira (2007), o acréscimo da 

disponibilidade de glicerina no mercado brasileiro, com a implantação do B2 (mistura 

de 2% de biodiesel ao diesel), deverá ser da ordem de 60 a 80 mil toneladas por ano e 

com a introdução do B5 (mistura constituída de 5% de biodiesel ao diesel) em 2013 a 

previsão é que esta produção aumente para 150 mil toneladas por ano. Estes grandes 

volumes de glicerina previstos só poderão ter mercado a preços muito inferiores aos 

atuais, afetando todo mercado de óleos-químicos. 

Nesse sentido, diversos estudos estão sendo desenvolvidos a fim de se 

identificarem novos mercados para este produto, provavelmente relacionados ao 
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aproveitamento da glicerina a partir do propileno, do sorbitol ou, ainda, como 

subproduto da fermentação da sacarose, ração animal, transformação em polióis de 

grande valor agregado etc (BORSCHIVER, 2006; REVISTA BIODIESEL, 2008). 

“Agregar valor a toda a cadeia produtiva da oleoquímica, no caso do Brasil 
especialmente no que diz respeito à produção de biodiesel, passa pela 
valorização do glicerol. Além disso, é preciso evitar futuros impactos 
ambientais que este aumento de oferta possa causar. Estes desafios devem 
ser encarados sob dois aspectos: desenvolvimento de novos usos para 
aplicações já existentes; identificação de novos usos” (REVISTA 
BIODIESEL, fascículo 16, p. 1). 

Muitos esforços, tanto da indústria privada como dos centros de pesquisa, 

estão sendo dedicados a viabilizar novas alternativas para o uso da glicerina. Entre eles 

podem-se destacar: 

● Obtenção de biogás através de processo anaeróbico (ROBRA et al., 2004).  

● Obtenção de combustível para a geração de energia elétrica (PORTAL 

BIODIESELBR.COM, 2008a). 

● Obtenção de complemento alimentar para a ração de suínos (PORTAL 

BIODIESELBR.COM, 2008b). 

● Aproveitamento para a produção de herbicida e fungicida (PORTAL 

BIODIESELBR.COM, 2008c). 

Além dessas vertentes de pesquisas, existem outras possibilidades ligadas á 

óleoquimica como a produção de propeno para plástico, a plastificação dos polímeros 

produzidos com amido, e a substituição do plastificante chamado de ftalato de di-(2-etil-

hexila) (DEHP na sigla em inglês) para plastificar o PVC e reduzir impactos na saúde 

humana. Também vale destacar o desenvolvimento de algumas soluções tais como uma 

alternativa menos tóxica que o etilenoglicol em produtos anticongelantes, uma espécie de 

adoçante e umedecedor em alimentos, um produto para melhorar a lubrificação de motor 

diesel e diminuir o teor de enxofre e de compostos particulados e um produto para motores a 

gasolina para diminuir a produção de monóxido de carbono (CO) e de outros poluentes locais 

(PORTAL BIODIESELBR.COM, 2009c) 
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1.2 Aspectos legais e institucionais 

Este subcapítulo apresenta a forma pela qual o Programa Nacional de 

Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) foi concebido e incorporado em lei. Os principais 

aspectos abordados são: o histórico da legislação do PNPB; o Selo Combustível Social; a 

estrutura tributária; o financiamento, os leilões de biodiesel e o apoio institucional no 

país, particularmente da Petrobras. 

1.2.1 Histórico da legislação sobre o PNPB 

Antes de tudo, vale lembrar que o PNPB faz parte do Plano Nacional de 

Agroenergia (MAPA, 2006) e que a este título integra a agenda publica brasileira. O 

quadro legal da implementação do PNPB é apresentado a seguir na ordem cronológica. 

A nova legislação vigente embasa o PNPB como fonte energética para o país e abrange 

desde a fase de produção da matéria-prima até a comercialização do produto final. Visa 

avaliar as regiões disponíveis e potenciais para a produção de óleo vegetal, estruturar 

as cadeias agrícolas, a indústria e o comércio. Além disto, fomenta e incentiva 

programas de pesquisa na área dos biocombustíveis. Desta forma, o marco regulatório 

elaborado para o PNPB foi estruturado de modo a usar diferentes fontes oleaginosas e 

a estimular a participação tanto da agricultura familiar como do agronegócio. Além 

disso, não foram criadas restrições quanto ao uso da rota etílica de produção (1° 

ANUÁRIO BRASILEIRO DO BIODIESEL, 2007). 

Em 02 de julho de 2003, via decreto presidencial, foi instituído o Grupo de 

Trabalho Interministerial (GTI) encarregado de apresentar estudos sobre a viabilidade 

de utilização do biodiesel como fonte alternativa de energia para o Brasil, cujo 

trabalho foi a base tecnológica para a viabilização e a instituição do biodiesel no país 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2003a). 

Com base nos estudos e conclusões apontados pelo GTI, em de 23 de 

dezembro de 2003, também via decreto presidencial, instituiu-se a Comissão Executiva 

Interministerial (CEI), encarregada da implantação das ações direcionadas à produção 

e ao uso de biodiesel como fonte alternativa de energia no Brasil (PRESIDÊNCIA DA 
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REPÚBLICA, 2003b). Contou com o envolvimento e a participação de representantes 

dos principais grupos envolvidos na cadeia produtiva do biodiesel, incluindo 

instituições de pesquisa agropecuária, organizações de agricultores familiares e 

fabricantes de motores e componentes automotivos, conforme pode ser observado na 

figura 4. As ações realizadas pela CEI durante o ano de 2004 permitiram que no dia 06 

de dezembro de 2004 fosse lançado oficialmente o PNPB. 

 

Figura 4: Principais órgãos e instituições envolvidos no PNPB 

Fonte: PNPB (2008) 

 

Os principais atores envolvidos no PNPB são descritos abaixo: 

● Ministério de Minas e Energia (MME): é o principal órgão regulador do setor 

energético, atuando como poder concedente em nome do Governo Federal, e tendo 

como principal atribuição o estabelecimento das políticas, diretrizes e da 
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regulamentação desse setor. 

● Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA): criado pela Lei nº 10.683, 

de 28 de maio de 2003, é responsável por promover o desenvolvimento agrário, com 

enfoque na inclusão social e no desenvolvimento humano dos trabalhadores rurais. O 

MDA é responsável pela concessão do Selo Combustível Social a produtores e projetos 

de produção de biodiesel. 

● Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP): 

autarquia criada pela Lei nº 9.748, de 6 de agosto de 1997. Sua função é regular, 

fiscalizar e promover a contratação no setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis 

no Brasil. Uma das principais diretrizes da ANP é a criação de um ambiente 

competitivo para as atividades de petróleo, gás natural e biocombustíveis no Brasil, 

levando a menores preços e melhores serviços para os consumidores finais. As 

atividades de produção, importação, exportação, armazenagem, distribuição e 

comercialização de biodiesel sujeitam-se à regulação e à autorização da ANP. 

● Conselho Nacional de Política Energética (CNPE): criado em agosto de 

1997, seu objetivo é auxiliar o Presidente da República a criar e desenvolver a política 

energética nacional. O CNPE é presidido pelo Ministro das Minas e Energia e a 

maioria de seus membros são ministros do Governo Federal. O objetivo principal do 

órgão é otimizar a utilização dos recursos energéticos brasileiros e garantir o 

suprimento de energia do país. A Lei do Biodiesel confere ao CNPE a faculdade de 

antecipar os prazos de obrigatoriedade do uso do biodiesel no Brasil. 

O arcabouço legal que orienta a produção e o uso do biodiesel no Brasil teve 

origem na Lei n°11.097, de 13 de janeiro de 2005. Popularmente conhecida como Lei 

do Biodiesel, estabeleceu que a partir de janeiro de 2008 seria obrigatória a adição de 

um percentual mínimo de 2% de biodiesel a todo o óleo diesel comercializado ao 

consumidor final em território brasileiro. Em janeiro de 2013, o percentual mínimo 

estabelecido passaria a ser de 5% (BRASIL, 2005a). 

A Lei n°11.097 foi regulamentada pelo Decreto n° 5.448, de 20 de maio de 
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2005, que autorizou a mistura de 2% de biodiesel ao óleo diesel até que a lei se 

tornasse obrigatória a partir de 2008. Esse decreto também autorizou, mediante a 

aprovação prévia da ANP, o uso de misturas de biodiesel superiores a 2% em frotas 

cativas, na geração de energia elétrica e em outros casos específicos (PRESIDÊNCIA 

DA REPÚBLICA, 2005a). 

A Lei do Biodiesel atribuiu à ANP as funções de regulamentar a produção, a 

comercialização e o controle de qualidade. Duas foram as resoluções editadas pela 

ANP para esses fins: a Resolução ANP n° 41, de 24 de novembro de 2004, que criou a 

figura do produtor e estruturou a cadeia de comercialização do biodiesel (ANP, 2004a); 

e a Resolução ANP n° 42, de 24 de novembro de 2004, que estabeleceu a especificação 

inicial para o novo combustível (ANP, 2004b). Essa última foi revogada e substituída 

pela Resolução ANP n°7, de 19 de março de 2008. 

A ANP revisou ainda cerca de 20 atos antigos, referentes a combustíveis 

líquidos, adaptando o marco regulatório para permitir a inserção do biodiesel na matriz 

energética nacional (1° Anuário Brasileiro do Biodiesel). 

A Lei n° 11.116, de 18 de maio de 2005, estabeleceu a obrigatoriedade de 

todos os produtores e importadores de biodiesel manter Registro Especial na Secretaria 

da Receita Federal – RCF, e estabeleceu também a incidência tributária sobre o 

biodiesel na esfera federal (BRASIL, 2005b ; SRF 2005a ; SRF, 2005b). Ao 

regulamentar essa lei, o Decreto n° 5.297, de 6 de dezembro de 2004, criou o Selo 

Combustível Social, e fixou alíquotas diferenciadas de PIS/Pasep e Cofins conforme a 

oleaginosa utilizada, a região de plantio e a participação da agricultura familiar 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2004a). O Selo Combustível Social e o regime de 

tributação dotado pelo PNPB são tratados mais detalhadamente nos subcapítulos 1.2.2 

e 1.2.3, respectivamente. 

Conforme previsto na Lei n° 11.097, os prazos estabelecidos para adoção 

obrigatória das misturas de 2% e de 5% poderiam ser antecipados em função da 

disponibilidade de matéria-prima, da capacidade industrial instalada e de uma série de 

outros fatores. Dessa forma, através da Resolução CNPE n° 3, de 23 de setembro de 
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2005, o Conselho Nacional de Política Energética – CNPE antecipou para janeiro de 

2006 a mistura de 2%, sendo a obrigatoriedade restrita ao volume de biodiesel 

produzido por usinas detentoras do Selo Combustível Social e adquirido em leilões 

públicos por produtores e importadores de diesel (CENPE, 2005). 

As diretrizes para a realização dos leilões pela ANP foram estabelecidas pelo 

Ministério de Minas e Energia através da Portaria n° 483, de 3 de outubro de 2005, e 

os leilões foram posteriormente regulamentados pela Resolução ANP nº 31, de 4 de 

novembro de 2005. 

A figura 5 recapitula as etapas acima citadas. 

 

Figura 5: Histórico da legislação do biodiesel no Brasil 
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Fonte: Elaboração própria. 

1.2.2 O Selo Combustível Social 

Com o objetivo de incentivar a participação da agricultura familiar na cadeia 

produtiva do biodiesel, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) desenvolveu 

o Selo Combustível Social, regulamentado pela Instrução Normativa MDA n° 1, de 05 

de julho de 2005. 

O Selo Combustível Social é um componente de identificação concedido aos 

produtores de biodiesel que promovem a inclusão social dos agricultores familiares 

enquadrados nos critérios do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf). 

Para obter o Selo Combustível Social os produtores de biodiesel devem 

adquirir matéria-prima da agricultura familiar em percentual mínimo de 50% na região 

Nordeste, 30% nas regiões Sudeste e Sul e 10% nas regiões Norte e Centro-Oeste. 

Além disso, para ser certificado com o Selo Combustível Social o produtor de 

biodiesel deve assegurar assistência e capacitação técnica aos agricultores familiares. 

Os contratos celebrados entre os produtores e os agricultores familiares devem conter 

explicitamente o prazo contratual, o valor de compra e os critérios de reajuste do preço 

contratado; as condições de entrega da matéria-prima, as salvaguardas de cada parte e a 

identificação e concordância de uma representação dos agricultores participante das 

negociações (MDA, 2005a). 

A posse do Selo Combustível Social confere aos produtores que o possuem a 

redução das alíquotas incidentes do PIS/Pasep e do Cofins, além de acesso a condições 

diferenciadas de financiamento. 

É importante ressaltar que a obtenção do Selo Combustível Social configura-

se somente após a execução do projeto, com a comprovação da aquisição mínima de 

matéria-prima da agricultura familiar. Esse caráter a posteriori do Selo Combustível 

Social não permitia que as instituições financeiras concedessem benefícios aos 
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produtores que ainda estavam em fase de projeto. 

Para contornar esse problema, o MDA instituiu o critério de Enquadramento 

Social, regulamentado pela Instrução Normativa MDA n° 2, de 30 de setembro de 2005 

(PRATES et al, 2007). 

O Enquadramento Social é o procedimento adotado pelo MDA para atestar os 

projetos de biodiesel que contemplam os critérios para a obtenção do Selo 

Combustível Social quando a planta de operação entrar em funcionamento. Os projetos 

que atendem aos critérios do Enquadramento Social têm acesso às linhas especiais de 

financiamento que possuem condições especiais (MDA, 2005b). 

1.2.3 Estrutura tributária 

O modelo tributário incidente na cadeia de produção do biodiesel prevê a 

isenção total do IPI, conforme o Decreto nº 5.298, de 6 de dezembro de 2004 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2004b); e a incidência de alíquotas de Pis/Pasep e 

Cofins diferenciadas de acordo com a região de plantio e a participação da agricultura 

familiar, conforme o Decreto nº 5.297, de 6 de dezembro de 2004, alterado pelo 

Decreto n° 5.457, de 06 de junho de 2005 e pelo Decreto n° 6.458, de 14 de maio de 

2008. (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2004a; PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 

2005b; PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2008). 

Em 06 de junho de 2005, o Decreto n° 5.457 alterou o Decreto n° 5.297, 

reduzindo as alíquotas de contribuição do Pis/Pasep e da Cofins incidentes sobre a 

importação e a comercialização de biodiesel  

Em 14 de maio de 2008, o Decreto 6.458 ampliou a isenção fiscal total para 

todos os produtores de biodiesel que utilizarem matérias-primas produzidas na região 

Norte e Nordeste e adquiridas de agricultores familiares, independentemente do tipo de 

oleaginosa utilizada. Originalmente, o Decreto n°5.297 previa isenção fiscal total 

somente para os produtores de biodiesel que utilizassem como matéria-prima a 

mamona ou o dendê produzidos através da agricultura familiar no Norte e Nordeste do 
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país.  

A tabela 4 mostra a carga tributária incidente sobre o biodiesel e sobre o 

diesel de petróleo no Brasil. Como regra geral, o total de impostos incidentes sobre o 

biodiesel equivale ao total de impostos incidentes sobre o diesel de petróleo; 

entretanto, o biodiesel pode ter reduções de até 100% na alíquota total de impostos, 

dependendo da região de produção e da participação da agricultura familiar no 

processo. 

Tabela 4: Incidência de tributos federais sobre o biodiesel e diesel de petróleo 

 

AGRICULTURA 
FAMILIAR NO 

NORTE, 
NORDESTE E 
SEMI-ÁRIDO 

AGRICULTURA 
FAMILIAR 

REGRA 
GERAL 

DIESEL DE 
PETRÓLEO 

IPI Alíquota zero Alíquota zero Alíquota zero Alíquota zero 

Cide Inexistente Inexistente Inexistente R$ 0,07 

Pis/Cofins Redução de 100% Redução de 68% R$ 0,22 R$ 0,15 

R$/litro R$/litro R$/litro R$/litro Total de 
tributos 
federais R$ 0,00 R$ 0,07 R$ 0,22 R$ 0,22 

Fonte: Elaboração própria baseada em PNPB (2008). 

Para auferir os benefícios fiscais decorrentes da inserção da agricultura 

familiar no processo produtivo, o produtor deve ser portador do Selo Combustível 

Social, ou, no caso de projetos, do Enquadramento Social. 

1.2.4 Financiamento 

Na posição de coordenador do subgrupo Linhas de Financiamento no Grupo 

Gestor, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

desenvolveu um programa de financiamento com o objetivo de apoiar a produção de 

biodiesel em todas as etapas do processo produtivo, oferecendo condições 

diferenciadas para portadores do Selo Combustível Social ou do Enquadramento Social 
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(PRATES et al., 2007). 

Adicionalmente, o BNDES ampliou o prazo concedido no financiamento de 

máquinas e equipamentos homologados para utilizar misturas de pelo menos 20% de 

biodiesel ou óleo vegetal bruto adicionado ao óleo diesel (1° Anuário Brasileiro do 

Biodiesel, 2007). 

A Resolução BNDES nº 1.135/2004 estabelece o Programa de Apoio 

Financeiro a Investimentos em Biodiesel no âmbito do Programa de Produção e Uso do 

Biodiesel como Fonte Alternativa de Energia. Este programa apoia investimentos em 

todas as fases de produção – agrícola, equipamentos, produção de óleo bruto, produção 

de Biodiesel, armazenamento e logística; apoia a compra de máquinas e equipamentos 

homologados para produção de Biodiesel ou de óleo vegetal bruto, preferencialmente 

de origem nacional; e apoia investimentos de beneficiamento de subprodutos que 

concorram para a redução do custo do Biodiesel, por exemplo, a glicerina e a torta de 

mamona (BNDES, 2004). 

Além do BNDES, outras instituições financeiras também criaram linhas de 

financiamento específicas para investimentos na produção de biodiesel. Dentre elas 

destacam-se o Banco do Brasil (BB), o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e o Banco 

da Amazônia (Basa) (PRATES et al, 2007). 

A produção de matéria-prima pela agricultura familiar contou com o apoio de 

linhas de financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf), que criou uma linha de crédito específica para o plantio de 

oleaginosas destinadas à produção de biodiesel, o Pronaf Biodiesel. Através do Pronaf 

Biodiesel, o agricultor familiar pode ter acesso a dois créditos dentro da mesma safra, 

um para a lavoura de alimentos e outro para a lavoura destinada à produção de biodiesel. 

Segundo Arnaldo Campos, representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 

a necessidade de contratação desta linha de crédito ultrapassa os R$ 100 milhões, mas em 

2007 foram usados apenas R$10 milhões (ANUÁRIO BRASILEIRO DA AGROENERGIA, 

2008). 
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1.2.5 Os leilões de biodiesel 

Os leilões públicos de biodiesel foram regulamentados pela Resolução ANP nº 31, 

de 4 de novembro de 2005. De acordo com essa resolução, foram autorizados a participar dos 

leilões os produtores de biodiesel detentores do Selo Combustível Social e os projetos 

aprovados pelos critérios de Enquadramento Social. O leilão regulamentado é do tipo reverso, 

no qual é fixado um preço máximo de compra, e os produtores oferecem seus lotes a um 

preço igual ou inferior a este preço de referência, sendo arrematados os lotes oferecidos pelos 

menores preços (ANP, 2005). 

O objetivo dos leilões de biodiesel é garantir o abastecimento de biodiesel para 

atender às metas de incorporação estabelecidas pelo governo, que atualmente correspondem a 

3% do volume consumido de óleo diesel em todo o território nacional. Através dos leilões, os 

produtores de biodiesel têm a garantia antecipada da venda de toda a produção arrematada 

pelo preço negociado nos leilões. 

Em 2008, a ANP alterou algumas regras para a realização dos leilões de compra de 

biodiesel devido aos altos níveis de inadimplência. Agora qualquer compra de 

biocombustíveis destinada à reposição de estoques deverá seguir as mesmas regras dos 

demais leilões da ANP, lembrando que o volume mínimo dos estoques deve ser superior à 

demanda mensal. Ficou determinado que seriam impedidas de participar dos leilões para 

reposição dos estoques as empresas que venceram leilões mas não celebraram contrato de 

compra e venda; que tenham entregado, em média, menos de 85% do volume programado; ou 

que tenham rescindindo contrato de compra e venda de biodiesel em qualquer certame.  

Agora qualquer compra da Petrobras e da Refap deverá seguir as mesmas regras que 

da ANP, sendo que anteriormente as compras eram realizadas segundo os critérios interno das 

empresas Em relação aos leilões complementares, a ANP não podia fazê-los, tendo a 

Petrobras de fazer leilões para cobrir as falhas de abastecimento. Agora a ANP está autorizada 

a realizá-los sempre que necessário. Enfim, o período de apuração dos dados de participação 

média dos produtores e importadores de óleo diesel passou de 12 para 3 meses (REVISTA 

BIODIESELBR, 2008)  
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1.2.6 Apoio institucional e mercado interno 

Uma das vantagens competitivas do biodiesel brasileiro é a existência de um forte 

apoio institucional associado a um grande mercado interno de consumo de diesel, superior a 

44,764 milhões de m3 em 2008. A título de ilustração desse apoio institucional, é só 

considerar que o PNPB foi um dos carros-chefes do próprio presidente Lula ao chegar à 

Presidência da República, e a mídia o apresentou como o garoto-propaganda do biodiesel 

brasileiro inúmeras vezes. Porém o que mais diferencia o PNPB dos demais programas de 

produção de biodiesel é o apoio forte da Petrobras, a empresa petrolífera nacional. 

A Petrobras não teve um papel de liderança no Proálcool no que se refere a originar o 

biocombustível, a não ser pelo fato relevante e meritório de deixar o programa acontecer, 

mesmo com a perda de significativas quotas de mercados em termos de venda de gasolina. 

No caso do biodiesel, a Petrobras empenha seus esforços para que seja diferente, e 

exerce um papel preponderante em todas as etapas, desde a originar a matéria-prima, o 

processamento, a mistura e a distribuição. Tanto que acabou de criar uma estrutura 

independente exatamente para cuidar exclusivamente dos seus investimentos na áreas de 

biodiesel, e comunica regularmente através da impressa a altura das suas ambições: U$ 2,8 

bilhões de investimento em biocombustíveis para os próximos quatro anos, 2009/2012. Deste 

valor, U$ 420 Mi diretamente para o biodiesel no Brasil (VEDANA, 2009). 

Esse apoio é fundamental para o sucesso do PNPB, isso porque é conhecido o peso e 

o poder das multinacionais do petróleo nos mercados de combustíveis. O fato de a Petrobras 

investir na tecnologia tradicional de transesterificação e não apenas em H-bio é uma garantia 

para todo o setor da defesa dos interesses do biodiesel com esta tecnologia no governo. 

Para melhor entender este apoio, também é necessário conhecer o impacto das 

obrigações de diminuição do enxofre no diesel sobre a demanda de biodiesel. 

A Petrobras tem a obrigação de diminuir a taxa de enxofre no diesel, cujo nível no 

Brasil está em 5.000 ppm, quando na Europa já está em 50 ppm, devido ao impacto brutal em 

termos de saúde pública e ambiental. A remoção do enxofre presente no óleo diesel prejudica 

bastante a lubricidade desse combustível, e obriga a utilização de aditivos caros. Existem 

estudos apontando que o biodiesel pode ser considerado um excelente aditivo verde para o 

diesel de petróleo, conferindo boas propriedades lubrificantes ao óleo diesel com baixos 
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teores de enxofre. Estudos apontam que adição de apenas 2% de biodiesel ao óleo diesel 

dessulfurado já seria suficiente para alcançar a lubricidade média observada no óleo diesel 

comum (HOLANDA, 2004). 

Outro elemento importante para o apoio da Petrobras: no Nordeste, seria possível 

imaginar que o cultivo de matérias-primas como a mamona poderia significar um destino 

interessante para as águas residuais das refinarias da Petrobras, evitando desta forma custos de 

tratamento de água proibitivos. 

É difícil entender todas as motivações que podem fazer uma multinacional do 

petróleo ser a favor ou contra o biodiesel, e nem é esse o objetivo deste trabalho. O 

importante é destacar que o Brasil tem o envolvimento e o apoio da maior empresa petrolífera 

do país, o que não acontece na maioria dos demais países produtores de biodiesel. 

Contudo, a Petrobras é também a única compradora de biodiesel através dos leilões 

promovidos pela ANP, e a principal distribuidora, até aos clientes finais. Existem, portanto, 

conflitos de interesses, isso porque a Petrobras tem um poder de influência sobre a ANP na 

formação dos preços dos leilões de biodiesel e também na definição dos custos que serão 

repassados para os consumidores finais. 

1.3 Considerações finais do capítulo um 

Neste capítulo foi visto que o biodiesel de primeira geração é um biocombustível que 

apresenta uma tecnologia dominada ainda que em evolução, sendo reconhecido como 

alternativa ao diesel de petróleo. Sua obtenção resulta do processamento relativamente 

simples de qualquer matéria graxa, especialmente dos óleos vegetais. De maneira simplificada 

é possível trabalhar com a aproximação que cada litro de óleo vegetal equivale a um litro de 

biodiesel, o qual, por sua vez, pode substituir cerca de um litro de diesel de petróleo. 

Foi visto que o motor diesel pode consumir o óleo vegetal puro in natura como 

combustível sem necessitar de processamento especifico para tal. Entretanto, para evitar a 

necessidade de manutenção constante e o desgaste prematuro dos motores, é preferível que o 

óleo vegetal passe por um processamento de retirada do glicerol, conferindo-lhe 

características mais próximas às do diesel de petróleo. 
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Além do processo de transesterificação, o mais corrente para se produzir biodiesel, há 

possibilidade de utilizar o óleo vegetal diretamente no processo de produção de petrodiesel 

nas refinarias equipadas com sistemas de craqueamento e hidrogenação. Devido a esta 

possibilidade, os investimentos feitos na tecnologia tradicional de transesterificação estarão 

ameaçados se o setor não for preservado pelas políticas públicas e se for verificado que a 

incorporação do óleo vegetal diretamente na refinaria permite produzir o biodiesel de forma 

mais competitiva. 

Em 2003 foi formado um grupo de trabalho interministerial para definir as bases do 

Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel no Brasil. O lançamento oficial do 

referido Programa aconteceu em dezembro de 2004 e teve como foco a inclusão social através 

da agricultura familiar, particularmente no Nordeste semi-árido através do cultivo da 

mamona.  

De acordo com documentos oficiais provenientes de fontes governamentais 

(PNPB, 2004; NAE, 2004; GTI, 2003), as principais motivações do PNPB podem ser 

organizadas em quatros categorias de justificativas: 

Justificativas de ordem social, visando a promoção da inclusão social através 

da criação de empregos na indústria e no campo pela agricultura familiar através do 

cultivo de oleaginosas como a mamona e o dendê. 

Justificativas de ordem econômica, visando a substituição das importações de 

diesel de petróleo, o fomento a um novo pólo de exportações, o incentivo ao 

desenvolvimento de novas tecnologias e o investimento privado na capacidade 

produtiva. 

Justificativas de ordem ambiental, visando a implementação de um programa 

sustentável, incorporando um combustível biodegradável, oriundo de fontes 

renováveis e que permita contribuir para a qualidade do ar e a redução da emissão de 

gases de efeito de estufa. Ser uma referência mundial no uso de fontes renováveis e 

diversificar a matriz energética, na continuação do Proálcool. 
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Justificativas de ordem geográfica, visando aproveitar o potencial agrícola e 

climático do país, a abundância de terra e água, elementos favoráveis ao cultivo das 

mais variadas oleaginosas. Para, desta forma, tornar o Brasil um grande produtor 

mundial de biodiesel e um potencial exportador, particularmente para a Europa. 

 Estas motivações serão objeto do balanço feito no capítulo 3. Antes disso, 

entretanto, é necessário tomar conhecimento dos aspectos mercadológicos do biodiesel 

e dos impactos da sua produção sobre outros mercados, que são temas do capítulo 2, a 

seguir. 
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2 ASPECTOS MERCADOLÓGICOS 
  
 É possível inferir que a existência de um mercado, qualquer que seja, pressupõe a 

existência de oferta e de demanda pelo bem ou serviço ofertado. Assim, pode-se considerar 

que para existir um mercado de biodiesel duas condições fundamentais precisam ser 

satisfeitas: 

 

i. Pelo lado da oferta é necessário que haja capacidade instalada de 

processamento e disponibilidade de matérias-primas. 

ii. Pelo lado da demanda é necessário que o biodiesel tenha um preço 

final inferior ao do óleo diesel que ele substitui, mirando sua 

competitividade, ou então que haja programas governamentais de 

incorporação obrigatória do biodiesel. 

 O subcapítulo 2.1 faz uma análise do mercado mundial de biodiesel e da capacidade 

mundial de processamento desse biocombustível, e permite responder à questão da 

capacidade de produção e da existência de programas institucionais. Em seguida, destaca-se a 

questão da interação do mercado de biodiesel com diversos outros. O entendimento das 

interações que o biodiesel mantém com outros mercados é fundamental para compreender as 

bases da competitividade econômica do biodiesel, ponto que será tratado no subcapítulo 2.2. 

 Desta forma, o subcapítulo 2.2 se propõe apresentar o mercado de óleos vegetais, a 

principal matéria-prima para a produção de biodiesel, buscando analisar a questão da 

competitividade econômica do biodiesel em relação ao diesel. Constatada a impossibilidade 

estrutural de competitividade do biodiesel frente ao óleo diesel, decorre que o biodiesel 

depende das políticas públicas, sob a forma de subsídios e/ou de quotas que estabeleçam 

mecanismos econômicos e fiscais, para que a sua produção se torne possível. 

 Finalmente, o subcapítulo 2.3 faz uma análise dos três principais impactos da 

produção de biodiesel. Primeiramente no mercado de alimentos, em segundo lugar no 

mercado dos demais combustíveis e, por fim, sobre a redução dos gases de efeito estufa. 
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2.1 Mercado mundial de biodiesel e perspectivas 

Com o intuito de analisar os aspectos mercadológicos do biodiesel, o presente 

subcapítulo apresenta a situação atual (até 2008) da produção de biodiesel no Brasil e no 

mundo. Em seguida, faz um apanhado das políticas públicas de incorporação de biodiesel nos 

principais países do mundo e propõe uma estimativa da produção de biodiesel no horizonte de 

2013. Finalmente, são feitas considerações sobre as interações da produção de biodiesel com 

vários outros mercados. 

2.1.1 Produção brasileira de biodiesel  

O Brasil é o quarto produtor mundial de biodiesel em 2008. Apesar de ter potencial 

para o cultivo de diversos tipos de espécies oleaginosas e para a produção de diversos tipos de 

óleos vegetais, a principal matéria-prima utilizada para a produção de biodiesel no país é o 

óleo de soja, em função de sua disponibilidade imediata do seu menor preço de mercado. 

Conforme apresentado na figura 6, a produção de brasileira de biodiesel superou 1 

bilhão de litros em 2008. Esse volume é suficiente para atender à mistura compulsória de 3% 

biodiesel a todo óleo diesel comercializado no país, que vigora desde julho de 2008. Esse 

percentual deve aumentar para 5% em 2013, entretanto, existem fortes possibilidades de que 

essa medida seja antecipada para 2010 em função da grande capacidade instalada existente no 

país e da disponibilidade de matéria-prima. 
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Figura 6: Produção de biodiesel no Brasil. 

Fonte: ANP, 2008. 

Como é possível observar na figura 6, a produção de biodiesel no Brasil passou de 

cerca de 50 mil toneladas em 2006 para algo em torno de 1 milhão de toneladas em 2008. De 

acordo com o estudo de mercado Biodiesel 2020 (2008), a tendência é que o Brasil se torne o 

maior produtor mundial de biodiesel até 2015, ultrapassando Europa e Estados Unidos. 

Devido à produção brasileira de soja, existe um forte potencial de curto prazo 

de incorporação de biodiesel, podendo chegar a mais de 50% do total do diesel 

consumido em algumas regiões do interior do Brasil. O raciocínio é apresentado no 

ANEXO A. 

2.1.2 Produção mundial de biodiesel 

A União Europeia (UE) é a região que detém o maior programa de produção e uso de 

biodiesel do mundo, com destaque para a Alemanha e para a França. Nessa região, o 

biodiesel vem sendo produzido em larga escala desde o início da década de noventa 

(MELLO et al. 2007).  



 

 

42 

Em resposta aos incentivos por parte das instituições europeias 
(subsídios às plantações de produtos alimentícios em áreas até então 
não utilizadas e isenção de 90% dos impostos), cerca de 40 usinas 
foram montadas em diversos países do bloco nos últimos dois anos, 
gerando uma capacidade total de produção de 6.979 milhões de litros 
em 2005. Segundo dados da European Biodiesel Board, a produção 
efetiva nos principais países produtores atingiu 3.660 milhões de 
litros, o que representa um crescimento de 65% em relação a 2004 e 
de 35% em relação a 2003 (MELLO et al., 2007, p. 29).  

As metas de incorporação obrigatórias estabelecidas pelos países da União Europeia 

são as maiores responsáveis pelo crescimento da produção e do consumo mundial de 

biodiesel. Até de 2010, a União Europeia pretende substituir 5,75% do óleo diesel consumido 

por biodiesel, sendo que em 2020 essa proporção deve aumentar para 10%. Todavia, cada país 

membro tem uma certa autonomia para definir as suas próprias metas de incorporação em 

função de  suas prioridades políticas e ambientais. 

É importante mencionar que o biodiesel continua sendo o biocombustível mais 

produzido e comercializado na Europa, apesar da implantação recente do bioetanol 

como uma nova alternativa de biocombustível (RHODEN, 2005). 

Dentre os países da União Europeia, aquele que apresenta maior destaque na produção 

e uso do biodiesel é a Alemanha que conta com um expressivo programa de biodiesel a partir 

do óleo de canola. A Alemanha é hoje o maior produtor mundial de biodiesel e é responsável 

por quase metade da produção da União Europeia (HOLANDA, 2004). 

Na Alemanha, além da mistura compulsória de 5% de biodiesel ao diesel de petróleo, 

o biodiesel também é distribuído em sua forma pura através de uma ampla rede de postos de 

abastecimento, o que não acontece em nenhuma outra região do mundo. Nesses postos, uma 

mesma bomba conta com dois bicos, um para o diesel de petróleo e o outro para o biodiesel, 

sendo que o consumidor pode misturar os dois combustíveis na proporção em que desejar.  

A França é o segundo maior produtor europeu de biodiesel, com sistemas produtivos 

semelhantes aos adotados na Alemanha. Na França, além da mistura compulsória de 5%, que 

em breve deve aumentar para 7%, grande parte da frota de ônibus urbanos circula com 

misturas de até 30% de biodiesel . 
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Conforme mostra a figura 7, em 2007 foram produzidos quase 6 bilhões de toneladas 

de biodiesel na União Europeia, sendo que a Alemanha foi responsável por mais da metade 

dessa produção. 
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Figura 7: Produção de biodiesel na União Europeia. 

Fonte: European Biodiesel Board, 2008. 

Os Estados Unidos, apesar de terem iniciado o programa de produção e uso de 

biodiesel bem mais tarde do que na Europa, conseguiram em pouco tempo se tornar o 

segundo maior produtor mundial, atrás somente da Alemanha.  

Atualmente a mistura compulsória não faz parte da política de biodiesel norte-

americana, com exceção do estado de Minnesota, que adota a mistura obrigatória de 2%. 

Entretanto, nos Estados Unidos está autorizada a mistura voluntária de até 20% de biodiesel, 

que já utilizada em caminhões e tratores e que tem a possibilidade de se tornar obrigatória.  

Conforme mostra a figura 8, a produção de biodiesel nos Estados Unidos cresceu 

vertiginosamente entre 2005 e 2007, passando de 250 mil toneladas para 1,5 bilhões de 

toneladas. 
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Figura 8: Produção de biodiesel nos Estados Unidos. 

Fonte: Elaboração com base em dados da National Biodiesel Board, 2008. 

Praticamente todo o biodiesel produzido nos Estados Unidos utiliza como matéria-

prima o óleo de soja, complementado por óleos e gorduras residuais provenientes de 

processos de fritura. 

De acordo com a European Biodiesel Board, em 2002,  95% da capacidade instalada 

para a produção de biodiesel estava concentrada na Europa. Em 2008, esta taxa deve chegar a 

apenas 50%.  Desde 2004, os investimentos em plantas de biodiesel têm se multiplicado, 

respondendo às perspectivas de maiores taxas de substituição do diesel anunciadas pelas 

diversas políticas públicas de biocombustível. No entanto a capacidade de produção supera 

em muito a produção efetiva de biodiesel indicando uma forte ociosidade, conforme mostra a 

tabela 5. 

 

Tabela 5: Ociosidade da capacidade instalada mundial de produção de biodiesel 

 2005 2006 2007 2008 
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Capacidade mundial 
instalada 

6,5 12,2 23,1 32,6 

Produção mundial 3,6 7,1 10,5 12 

Ociosidade 44,0% 41,0% 55,0% 62,0% 

FONTE: Elaboração própria baseada em dados de BIODIESEL 2020 (2008). 

Embora ainda não exerçam papel significativo na produção de biodiesel, a Indonésia e 

a Malásia podem se tornar grandes atores mundiais no mercado de biodiesel durante a 

próxima década, uma vez que esses dois países são responsáveis por praticamente toda a 

produção de óleo de palma do planeta. Em 2005, o governo da Indonésia eliminou o subsídio 

de preços concedido para combustíveis fósseis no país, o que tornou a indústria local de 

biodiesel mais competitiva. Na Malásia, desde 2007 o óleo diesel comercializado contém 5% 

de biodiesel de palma, e o país pretende implementar um expressivo programa de exportação 

para a União Europeia. 

Existe ainda um número considerável de países emergentes que já adotam ou 

pretendem adotar políticas de incentivo à produção e/ou ao uso de biodiesel nos próximos 

anos, como Argentina, Índia, China, Coreia do Sul, Taiwan e Tailândia, além de outros países 

desenvolvidos como Canadá, Japão e Austrália. De acordo com o estudo de mercado 

Biodiesel 2020 (2008), é possível que o Biodiesel representa 20% do consumo de diesel para 

transporte em 2020 no Brasil, Europa, China e Índia. Contudo estas perspectivas dependem 

dos governos manter suas estratégias favoráveis aos biocombustíveis e aos desenvolvimentos 

tecnológicos, particularmente da segunda geração de biodiesel que dependa de matérias-

primas não alimentícias. 

2.1.3 Programas de produção de biodiesel e perspectivas 

 Uma maneira para estimar a demanda futura de biodiesel é analisar o consumo de óleo 

diesel de um lado, e as políticas públicas de subsídios e quotas de incorporação de biodiesel, 

do outro.  A tabela 6 apresenta um resumo das principais políticas de biodiesel no mundo. 

 Tabela 6: Políticas de biodiesel em um conjunto selecionado de países 
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 % de mistura Observações 

Estados 
Unidos 

Autorização de 
até 20% 
(facultativa) 

A lei federal oferece crédito de até US$ 0,50 por galão para o uso no 
transporte. 
Alguns estados obrigam a utilização de 2%. 
165 usinas de biodiesel construídas e 13 novas unidades em processo 
de construção. 

China Autorização 
Incentivos fiscais para elevar a produção doméstica. 
Meta de atender 15% das suas necessidades energéticas em 2020. 

União 
Europeia 

2% (2005) 

5,75% (2010) 

Para 2020 há uma previsão do uso de 10% de biocombustíveis nos 
transportes. 
Incentivos fiscais aos produtores e tributação elevada dos 
combustíveis derivados de petróleo. 
Eliminação do enxofre do óleo diesel, substituindo pelo biodiesel. 
185 unidades produtivas e 58 novas unidades em construção. 

Alemanha 5% 
Maior produtor mundial de biodiesel 
O governo alemão oferece subsídios de até 47 euros para cada 100 
litros de biodiesel, que estão sendo reduzidos gradativamente. 

França 5% 

Percentual de mistura deve aumentar para 8% 
Frota de ônibus urbanos deve utilizar 30% de mistura 
Produtores franceses estão isentos de pagar 22 centavos de euro do 
imposto sobre combustível para cada litro de biodiesel. 

Itália 5% 
Acompanha as diretivas Européias 
 

Canadá 2% (2010) 
Isenção fiscal de 4% sobre a produção e o uso 
Meta de produção de 0,500 milhões de m3 até 2010 

Brasil 
3% (2008) 

5% (2012) 

61 usinas autorizadas a funcionar. 
Capacidade de produção ultrapassa os 3 milhões de m3 

Argentina 5% (2010) 
Desoneração tributaria para indústria do biodiesel para um período 
de 10 anos; 
Demanda esperada de 0,785 Milhões de m3 em 2010 

Indonésia 2% (2010) 
Para 2010 a meta é produzir 0,977 milhão de m3 com o uso 
obrigatório do B2  

Malásia 5% 

5% obrigatório o que equivale a 0,440 Milhão de metros cúbicos 
(Mm3) 
Antes da elevação do preço dos óleos vegetais, o país já possuía 75 
novas plantas em planejamento para atingir 7,5 Mm3 

Tailândia 2% (2008) A meta do governo é aumentar o percentual de mistura para 5% 

Colômbia 5% (2008) 
País tem projeto para plantio de 2 milhões de hectare de dendê até 
2020. 

Filipinas 5% 
A partir de 2008 será exigida a adição de 5% de biodiesel no óleo 
diesel. Demanda estimada em 0,35 milhões de m3 

Austrália Autorização  

Índia 5% 
Cerca de 33 milhões de hectares de um total de 130 milhões de 
terras improdutivas foram disponibilizadas para o cultivo de 
oleaginosas. 

Fonte: REVISTA BIODIESELBR (2008b).  

Em relação ao consumo de diesel, conforme mostra a figura 9, a União Europeia deve 
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liderar o consumo de óleo diesel até 2020, seguido pelos Estados Unidos, a China e a Índia. 

Com exceção dos Estados Unidos, em todos os demais países indicados no referido gráfico o 

consumo de óleo diesel é superior ao consumo de gasolina. 

 
 Figura 9: Estimativa do consumo de óleo diesel em 9 países selecionados.  

 Fonte: USB, 2006. 

 

A figura 10 apresenta os percentuais mais prováveis de incorporação de biodiesel no 

conjunto de países selecionados, de acordo com a USB (2006). Esse gráfico mostra que a 

incorporação de biodiesel está projetada para atingir a parcela de 5% do óleo diesel 

consumido nesses países por volta de 2015, sendo que na Europa esse percentual já deve ser 

alcançado em 2010.  
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Figura 10: Metas de substituição do óleo diesel por biodiesel em 9 países selecionados 

Fonte: USB, 2006. 

 

Finalmente, a figura 11 apresenta a demanda por biodiesel prevista até 2020 nos 9 

países selecionados, considerando o consumo de óleo diesel e as taxas de incorporação do 

biodiesel previstas nesses países. Observa-se nesse gráfico que a União Europeia é a região 

que concentra a maior parte da demanda mundial de biodiesel, seguida de Estados Unidos, 

China e Índia. 

 

Figura 11: Estimativa da demanda por biodiesel em 9 países selecionados (milhões de toneladas). 

Fonte: USB, 2006. 
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De acordo com a United Soybean Board (USB, 2006), e conforme a figura 11, a 

demanda de óleo vegetais para produção de biodiesel deveria ultrapassar os 22 milhões de 

toneladas em 2013 e se aproximar dos 40 milhões de toneladas em 2020. Também existem 

previsões mais otimistas, que chegam a estimar uma demanda total de 25 a 35 milhões de 

toneladas em 2012, como Olivério (2005), que avalia uma demanda mundial em 32,7 milhões 

de toneladas. 

Cruzando as várias fontes, conclui-se que a meta de incorporação de 5,75% em 2010 

nos países europeus representa de 9 a 10 milhões de toneladas de óleos vegetais; no Brasil, a 

meta de 5% representa 2 milhões de toneladas e provavelmente será antecipada para 2010; 

nos USA, a estimativa mínima é 2,5 milhões de toneladas, podendo chegar a até 6 milhões de 

toneladas. Finalmente, as demandas dos países emergentes China, Índia, Indonésia, Malásia, 

Tailândia, Filipinas, Colômbia e Argentina devem somar pelo menos 3 milhões de toneladas. 

Perspectivas são sempre sujeitas a uma série de variáveis e eventos imprevisíveis, 

porém, para este trabalho, é razoável considerar que a demanda de biodiesel em 2012/13 não 

ultrapasse a faixa de 18 a 22 milhões de toneladas.  

Conforme o ultimo relatório da Agência Internacional de Energia (MILANESE, 2009) 

existem sérios motivos para ser conservador nas perspectivas de produção de 

biocombustíveis. A não ser no Brasil, as estimativas de produção de biocombustível caíram no 

resto do mundo e o crescimento esperado para 2009, de 31,5%, deve chegar a apenas  6,6%. 

Diversos motivos conspiram para limitar a oferta: os preços mais baixos do petróleo, as 

restrições ao crédito, o suporte governamental cada vez mais divergente e a queda da 

demanda de combustíveis para transporte. 

2.1.4 As interações dos biocombustíveis com outros mercados 

O surgimento em poucos anos do mercado de biodiesel permitiu evidenciar as 

interações entre mercados que até então não tinham relação direta entre si, e causou um 

impacto importante na economia dos países que o produzem e o consomem. É o papel do 

governo interpretar estas interações e avaliar os impactos positivos e negativos da produção 
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de biodiesel antes de implementar uma política pública de apoio a este biocombustivél.  Não 

havendo competitividade econômica, sempre haverá um custo para a sociedade, seja através 

dos cofres públicos, através de sistemas de renúncia fiscal, seja ainda pelo repasse do custo ao 

consumidor final.  

Mesmo que nem sempre seja possível colocar um valor objetivo em cada um dos 

impactos, os benefícios devem superar os custos para poder justificar a existência dos 

programas. Por exemplo, a melhoria da qualidade do ar nas cidades, a segurança de 

abastecimento energética, a diversificação de fornecedores, entre outros.  

Esses efeitos colaterais de uma determinada decisão são chamados em economia de 

externalidades.  

“Externalidades: também chamadas economias (ou deseconomias) externas, são 
efeitos positivos ou negativos – em termos de custos ou de benefícios – gerados pelas 
atividades de produção ou consumo exercidas por um agente econômico e que 
atingem os demais agentes, sem que estes tenham oportunidade de impedi-los ou a 
obrigação de pagá-los. Portanto, externalidades referem-se ao impacto de uma decisão 
sobre aqueles que não participaram dessa decisão. […] Normalmente, cabe ao estado 
criar ou estimular a instalação de atividades que constituam externalidades positivas, e 
impedir ou inibir a geração de externalidades negativas. Isto pode ser feito através de 
instrumentos tais como taxação e sanções legais ou, inversamente, renúncia fiscal e 
concessão de subsídios, conforme o caso” (WIKIPÉDIA, 2009). 

Existem também externalidades negativas do uso de biocombustíveis para alguns 

agentes econômicos: redução das áreas agrícolas disponíveis para alimentação, pressão nos 

preços das commodities alimentícias, redução da quota de mercado das petrolíferas, redução 

da biodiversidade e pressão sobre os ecossistemas, entre outros.  

Conforme detalhado nos próximos dois subcapítulos, os maiores impactos da 

produção de biodiesel têm a ver com os mercados (1) de óleos vegetais como fonte de 

matéria-prima; (2) de alimentos, seja direta porque competem pela mesma materia-prima seja 

indiretamente, pelo uso de áreas agricultáveis; (3) dos demais combustíveis; e (4) de carbono, 

via o impacto na emissão de gases de efeito estufa. 

Além destes quatro mercados, existem mais interações, resumidas na tabela 7. O 

detalhamento destas interações é feito no ANEXO B. 
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Tabela 7: Interação dos mercados de biocombustiveis com diversos outros mercados 

MERCADO MECANISMO DE INTERAÇÃO CONSEQUÊNCIA 

Cosméticos, farmacêuticos e 
oleoquímicos 

O biodiesel compete pela mesma matéria-
prima, o óleo vegetal 

Pressão no preço do óleo vegetal 

Óleos vegetais alimentícios 
O biodiesel consome óleo vegetal que poderia 

ser destinado a fins alimentícios 
Pressão no preço do óleo vegetal 

Carne 
Os farelos oriundos das oleaginosas podem ser 
utilizados em rações animais para a produção 

de carne 
Maior oferta de farelo, alívio no preço da carne 

Cereais 
Pelo uso extensivo das terras, os 

biocombustíveis competem com as demais 
lavouras extensivas como cereais, milho etc. 

Pressão no preço das cereais 

Papel, madeira, carvão vegetal, 
demais usos do solo 

Os biocombustíveis competem com todos os 
demais usos do solo 

Competição pelas melhores terras, pressão 
imobiliária no preço da terra 

Combustíveis fósseis 
O biodiesel substitui parcialmente o consumo 

de combustíveis fósseis 
Alivia a pressão no preço dos combustíveis 

fósseis 

Glicerina 
A produção desse co-produto em quantidades 

importantes pode desequilibrar o mercado 
existente da glicerina 

Baixa do preço da glicerina e incentivo para 
pesquisar novos usos desse co-produto 

Políticas agrícolas 
Sendo mais uma fonte de renda agrícola, os 

biocombustíveis contribuem ao 
desenvolvimento rural 

Geração de renda no campo, menos necessidade 
de subsídios públicos 

Segurança de abastecimento 
energético 

O biodiesel evita a importação de derivados de 
petróleo e diminui a vulnerabilidade do país a 

variações cambiais ou ao domínio de um grupo 
de fornecedores externos 

Diminuição do risco externo 

Mercado de câmbio / balança 
comercial 

O biodiesel diminui as importações de 
derivados de petróleo, mas no caso do Brasil 

também diminui as exportações de óleo vegetal 
Efeito indiferente no caso do Brasil 

Qualidade do ar 
O biodiesel diminui as emissões de enxofre, 

cinzas e materiais particulados  
Redução de doenças respiratórias, preservação 

do patrimônio histórico-arquitetônico 

Efeito estufa 
Os biocombustíveis permitem uma redução dos 

gases de efeito de estufa 
Interação com o mercado de créditos de carbono 
e a formulação de políticas públicas ambientais 

Água e energia 

Os biocombustíveis precisam de água para 
serem produzidos. Em qualquer lugar pode se 
produzir água com  energia (via dessalinização 

por exemplo) 

Interdependência entre os mercados de água, 
alimentos e energia 

Fonte: Elaboração própria 
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2.2 Mercado mundial de óleo vegetal e perspectivas 

Esse subcapítulo apresenta a produção brasileira e mundial de óleos vegetais, os 

determinantes da oferta e demanda de óleos vegetais e as perspectivas para o horizonte de 

2013. Em seguida, é demostrado porque o preço do óleo vegetal não pode ficar abaixo do 

preço do diesel de petróleo por um período razoável de tempo. 

2.2.1 Produção brasileira de óleos vegetais 

 

O Brasil tem um papel de destaque na produção mundial de óleos vegetais, 

devido a sua produção de soja. Somando-se o óleo conteúdo na soja exportada na 

forma de grão com o óleo vegetal produzido nacionalmente, o Brasil contribui com 

8,9% da produção mundial de óleos vegetais, conforme mostra a tabela 8, e é o quinto 

maior produtor mundial de oleaginosas, atrás da China, União Europeia, Indonésia e 

Malásia. 

Tabela 8: Participação da soja brasileira na oferta mundial de óleos vegetais em 2007 

Produção mundial de óleos vegetais (milhões t.) 129,37 100,0% 

Produção mundial de óleo soja (milhões t.) 37,48 29,0% 

Produção brasileira de soja (milhões t.) 60,70  

Equivalente de óleo vegetal - 19% (milhões t.) 11,53 8,9% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da MPOB (2008) e CONAB (2008) 

No entanto, deste potencial de produção de óleos vegetais apenas a metade é 

produzida no país; a outra metade é exportada na forma de grão para ser esmagada no 

país de destino. 

Embora o país possua infraestrutura e condições climáticas para o cultivo de 

uma grande variedade de oleaginosas e o processamento de diversos tipos de óleos 

vegetais (como óleo de palma, óleo de girassol e óleo de mamona, por exemplo), o 

óleo de soja responde por quase de 90% da produção brasileira de óleos vegetais, 

conforme mostra a tabela 9. À logística da cadeia produtiva da soja vem se 

consolidando nos últimos 40 anos e não têm igual entre as demais oleaginosas. 
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Tabela 9: Produção de óleos vegetais no Brasil (mil toneladas) 

  2002 2003 2004 2005 2006 
2006 

% 
Óleo de soja 4.937 5.387 5.571 5.549 5.709 88,9% 
Óleo de algodão 196 217 268 251 271 4,2% 
Óleo de dendê 118 129 140 147 152 2,4% 
Óleo de girassol 56 62 75 76 79 1,2% 
Óleo de mamona 40 40 61 68 70 1,1% 
Óleo de milho 46 55 64 66 68 1,1% 
Óleo de canola 17 20 23 24 26 0,4% 
Óleo de amendoim 28 22 22 22 24 0,4% 
Óleo de palmiste 13 15 16 17 19 0,3% 
Óleo de linhaça 2 2 2 2 2 0,0% 
Óleo coco 2 2 2 2 2 0,0% 

Total 5.454 5.950 6.243 6.225 6.422 100,0% 

Fonte: GAZZONI, 2006b. 

O complexo soja refere-se aos dois subprodutos resultantes do esmagamento:  

80% constitui o farelo rico em proteína, geralmente destinado à alimentação animal,  e 

18% a 19% constitui o óleo vegetal, conforme mostra a figura 12. O índice de 1% a 

2% restante representa os resíduos e perdas no processo. 

 

 

Figura 12: Processamento do complexo soja. 

Fonte: Elaboração própria. 
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proteínas e rações para alimentação animal do que da demanda por óleo vegetal 

propriamente dita. 

Da mesma maneira, óleo de algodão é um subproduto do mercado de fibras.  A 

produção destes dois óleos, que, segundo a tabela 10, representam 93,1% da produção 

brasileira de óleos vegetais, depende por conseguinte, de outros mercados que não o 

mercado mundial de óleos vegetais. 

O óleo de dendê, que é o óleo vegetal mais produzido no mundo, representa 

apenas 2,4% da produção brasileira. Os óleos cujos cultivos são principalmente 

impulsionados pela demanda de óleos vegetais e biodiesel (dendê, girassol, canola, 

entre outros) e não como subprodutos de outros mercados, representam menos de 5% 

da produção de óleos vegetais no Brasil. 

De acordo com Urquiaga et al (2004), a insignificância da produção de óleo de dendê 

no Brasil é uma lacuna histórica considerando que o país dispõe do maior potencial de 

expansão da cultura no planeta. É consequência da tímida expansão da agroindústria do 

dendê no país e reflete a inexistência de políticas e programas governamentais 

especialmente desenhadas para a atividade. 

Consequentemente, é possível concluir que, apesar do Brasil ter um potencial 

importante, não existem resultados ainda de uma política consolidada de produção de 

óleos vegetais, como existe na Europa, por exemplo. Qualquer programa de produção 

de biodiesel precisa ser integrado com um programa de produção de óleos vegetais, 

este aspecto que será o objeto do subcapítulo 3.5. 

2.2.2 Produção mundial de óleos vegetais 

O crescimento da oferta de biodiesel depende em primeira instância do 

comportamento do mercado mundial de óleos vegetais, que é o objeto deste subcapítulo.  

2.2.2.1 Os determinantes da demanda de óleo vegetal 

De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação – FAO (FAO, 2003), o consumo médio mundial de óleo vegetal per capita para 

fins alimentícios passou de 5,3 kg/ano em 1975 para mais de 10 kg/ano em 2000, devendo 
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chegar a 12,6 kg/ano em 2015 e 15 kg/ano em 2030. De todos os setores agrícolas, o de óleos 

vegetais é o setor que mais cresceu nos últimos anos, inclusive acima do consumo de carne. 

Nas décadas de oitenta e noventa o consumo médio mundial de óleo vegetal para fins 

alimentícios cresceu 4,1% ao ano, bem superior aos 2,1% observados nos demais setores 

alimentícios.  

O consumo de óleos vegetais para fins alimentícios é altamente sensível ao aumento 

da renda. Isto explica porque o desenvolvimento dos países emergentes é o grande fator de 

crescimento da demanda de óleos vegetais para a alimentação humana, representando mais da 

metade deste crescimento. A título de comparação, a China já consome 20% do óleo vegetal 

produzido mundialmente, e apenas 9% da oferta global de petróleo. 

De 1974 a 1999, o acréscimo da demanda por óleos vegetais explica-se em 13% pela 

demanda alimentícia nos países desenvolvidos e em 29% devido à demanda para fins 

industriais não alimentícios, essencialmente na China e na Europa, e o saldo devido à 

demanda alimentícia dos países em desenvolvimento (FAO, 2003). 

2.2.2.2 Panorama da produção mundial 

Existe uma tendência global de concentração da produção de óleos vegetais em quatro 

tipos de oleaginosas. Em primeiro lugar, o dendê, com 28% do crescimento entre 1974 e 1999 

(FAO, 2003) e uma explosão de 74% entre 2000 e 2007 (MPOB, 2008). Em segundo lugar, a 

soja, com 27% de crescimento entre 1974 e 1999 (FAO, 2003) e 47% entre 2000 e 2007 

(MPOB, 2008). Em seguida, a canola, com 18% de crescimento entre 1974 e 1999 (FAO, 

2003) e 28% entre 2000 e 2007 (MPOB, 2008). Em quarto lugar, o girassol, com 9% de 

crescimento entre 1974 e 1999 (FAO, 2003) e 13% entre 2000 e 2007 (MPOB, 2008). 

Em 1974, estas quatro variedades representavam 55% do total produzido de óleos 

vegetais, e em 1999, já representavam 72% (FAO, 2003). Até 2007, essa tendência se 

acentuou ainda mais, pois as mesmas oleaginosas já representavam 85% do total produzido, 

mostra a tabela 10. 
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Tabela 10: Produção mundial de óleos vegetais por tipo em 2000 e 2007 

 2000 2000 (%) 2007 2007 (%) 
Variação 
2000-07 

Variação 
% 

Óleo de palma + palmiste 24.565 27% 42.643 33% 18.078 74% 

Óleo de soja 25.563 28% 37.481 29% 11.918 47% 

Óleo de canola 14.502 16% 18.521 14% 4.019 28% 

Óleo de girassol 9.745 11% 10.997 9% 1.252 13% 

Outros óleos vegetais 18.063 20% 19.732 15% 1.669 9% 

Total 92.438 100% 129.374 100% 36.936 40% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da MPOB (2008) 

É interessante notar que a maior parte do crescimento da oferta de óleos vegetais  foi 

oriundo de uma pequena quantidade de países: Malásia e Indonésia (óleo de palma); Estados 

Unidos, Brasil e Argentina (óleo de soja). O grande perdedor foi a África, cuja participação na 

produção mundial passou de 53% para 14% no período de 1974 a 1999 e de 37% para 9%, no 

que se refere especificamente ao dendê, apesar de ainda deter 44% da área mundial dessa 

cultura (FAO, 2003). 

Esta concentração da produção explica a emergência de um vasto comercio 

internacional de óleos vegetais, que representa 40% da produção total. Os três principais 

exportadores agrupam 69% do comercio: Malásia (óleo de palma), Indonésia (óleo de palma) 

e Argentina (óleo de soja). O óleo de palma representa 67% do comércio internacional, e o 

óleo de soja 22%. Os três principais importadores são a China, a Comunidade Europeia e a 

Índia, com 43% do total comercializado (MPOB, 2007)  

Até o ano 2000, o crescimento da demanda industrial não alimentícia de óleos vegetais 

explica-se pelos usos de produtos oleoquímicos em geral, como pinturas, detergentes, 

lubrificantes etc. Em 1974, a demanda não alimentícia representava 18% da demanda total de 

óleos vegetais, e em 1999, 28%. Desde o ano 2000, o crescimento da demanda não 

alimentícia de óleos vegetais acelerou-se ainda mais em função do aumento da fabricação de 

biodiesel  (FAO, 2003). 

De acordo com a mesma fonte, estima-se que o suprimento mundial de alimentos 

deveria aumentar em 75% nos próximos 25 anos para assegurar o abastecimento adequado 

para uma população mundial que deve atingir 8,3 bilhões de pessoas em 2030 (FAO, 2003). 
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Conforme pode ser observado na figura 13, em 2007, 85% da oferta mundial de óleos 

vegetais foi proveniente do mesmo quarteto: óleo de palma (33% do total), óleo de soja (29% 

do total), óleo de canola (14,3% do total) e óleo de girassol (8,5% do total).  
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Figura 13: Composição da oferta mundial de óleos vegetais em 2007. 

Fonte: MPOB, 2007. 

 

O óleo de palma é o óleo vegetal mais utilizado para fins alimentícios no mundo 

inteiro, e nos países em desenvolvimento representa uma importante fonte de calorias para a 

população de baixa renda. Os dois grandes produtores e exportadores mundiais de óleo de 

palma são a Indonésia e a Malásia, que juntos concentram quase toda a produção do planeta. 

O óleo de soja, além de ser muito utilizado para fins alimentícios, o é também para 

fins industriais. A Argentina é o maior exportador mundial de óleo de soja, seguida do  Brasil 

e dos Estados Unidos. No caso da soja, o crescimento também foi acentuado pela demanda 

por carne, que utiliza o farelo de soja como insumo de produção. Cerca de 45% do 

crescimento em caloria da dieta dos países em desenvolvimento nos próximos dez anos 

explicar-se-á pelo consumo adicional de óleos vegetais. Deve-se destacar, porém, que nos 
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próximos anos o crescimento da demanda de óleos vegetais para usos industriais deverá ser 

maior que o crescimento para fins alimentícios (FAO, 2003).  

O óleo de canola é o óleo vegetal mais produzido na União Europeia, e representa a 

principal matéria-prima para a produção de biodiesel nessa região. Está em fase de 

crescimento na Austrália e no Canada. 

A figura 14 apresenta a produção mundial dos principais óleos vegetais. 
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Figura 14: Produção mundial de óleos vegetais 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da MPOB (2008) 

De acordo com estas estatísticas recentes (MPOB, 2008), no período de 2000 a 2007 a 

demanda por óleos vegetais cresceu ainda mais rapidamente que no período de 1974 a 1999. 

Entre 2000 e 2007, o mercado mundial de óleos vegetais se expandiu 40%, atingindo o valor 

de 129,374 milhões de toneladas em 2007.  

 Este crescimento se explica essencialmente pelo forte crescimento do óleo de palma, 

de 48%, entre 2002 e 2007, seguido pelo girassol, com crescimento de 42%, e a canola, com 

crescimento de 39%. No mesmo período o óleo de soja cresceu 23%. 
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2.2.2.3 Uso da terra pelas oleaginosas 

 Em relação ao uso da terra, ainda de acordo com a FAO  (2003), as lavouras de 

oleaginosas são grandes usuárias de áreas de terra, em particular porque são dependentes das 

chuvas. De fato, menos de 10% são áreas cultivadas com oleaginosas são irrigadas, contra 

40% para os cereais. 

O cultivo de oleaginosas é aquele que mais cresceu nos últimos trinta anos. Desde 

metade dos anos setenta, as áreas das principais lavouras excluindo-se as oleaginosas, 

cresceram 59 milhões de hectares (Mha), sendo um acréscimo de 105 Mha adicionais nos 

países em desenvolvimento e um decréscimo de 46 Mha nos países desenvolvidos e nas 

economias em transição. 

No mesmo período, as áreas dedicadas às quatro principais oleaginosas (soja, 

girassol, canola e dendê) cresceram 63 Mha nos países desenvolvidos e nas economias em 

transição, mais do que compensando o decréscimo das áreas dedicadas ao cultivo de cereais 

(FAO, 2003). Estes números demonstram o quanto as políticas públicas dos países 

desenvolvidos em prol das oleaginosas e a demanda de farelos para alimentação animal 

mudaram o perfil da agricultura mundial depois da crise do petróleo. 

Ainda de acordo com a FAO (2003), entre as várias lavouras, a soja é o cultivo que 

mais vai crescer nas próximas décadas, seguida pelo amendoim, o milho, o algodão e a cana-

de-açúcar.  É interessante notar que cada um destes plantios pode ter uma valorização 

energética na forma de óleo ou de etanol, o que pode intensificar a disputa de terras entre os 

usos alimentícios e energéticos.  

2.2.2.4 Perspectivas  

A demanda pelos usos industriais de óleos vegetais deve continuar crescendo num 

ritmo maior do que a demanda para fins alimentícios, atingindo patamares de 3,5% ao ano, 

em particular, porque tem uma elasticidade alta. Como incorpora produtos de alto valor 

agregado, a demanda industrial de óleos vegetais é mais resistente à elevação de preços das 

matérias-primas. A demanda alimentícia já está num processo de desaceleração do 

crescimento: passou de 2,9% ao ano na década de 1980 para 1,9% ao ano na década de 1990. 

A tendência é de estabilização, porém, isso vai depender do comportamento da China e da 

Índia (FAO, 2003). 
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Neste contexto, a projeção das estimativas da FAO permite concluir que nos cinco 

anos do período de 2007-2013, o crescimento da oferta global de óleos vegetais deveria 

conhecer um crescimento de 25%, o equivalente a um crescimento anual de 4,5%. Ou seja, 

uma demanda adicional na faixa de 32 milhões de toneladas acima do observado em 2007, 

para atingir 161 milhões de toneladas em 2013. Seguindo esta tendência, a demanda deverá 

chegar a 175 milhões de toneladas, ou seja 46 milhões de toneladas adicionais até 2016. A 

demanda para biodiesel deve explicar esse crescimento da produção adicional em cerca de 

50%, sendo a demanda industrial em aproximadamente 20% e a alimentícia em cerca de 30%. 

2.2.3 Por que o preço do óleo vegetal nunca será inferior ao preço do petróleo 

 Considerando que qualquer litro de petrodiesel poderia ser substituído por um litro de 

biodiesel sem alteração da frota atual, então a demanda “técnica” para o biodiesel é 

teoricamente e tecnicamente a mesma que a demanda por diesel. Assim, sempre que o preço 

do óleo vegetal, principal matéria-prima do biodiesel, passa abaixo do nível que permita a 

produção de biodiesel a um preço competitivo com o diesel de petróleo, então a demanda 

“técnica” mundial para o biodiesel é teoricamente equivalente ao volume de consumo anual 

de diesel ou seja aproximativamente 1.000 milhões de toneladas (BP, 2008). Desta forma, 

sempre que existir volumes importantes de óleo vegetal a um preço que permita fazer um 

biodiesel competitivo, essas quantidades serão imediatamente sugados pela industria 

petrolífera e de biocombustíveis, independentemente de qualquer política de quotas de 

incorporação. 

Não entanto, a oferta mundial de óleos vegetais foi de apenas 129 milhões de 

toneladas em 2007 (MPOB, 2008).  Este volume é sete a oito vezes inferior ao mercado 

mundial de diesel e mais de 90% do mesmo já é dedicado para a alimentação humana e a 

industria óleoquimica. A oferta de óleos vegetais é estruturalmente limitada por fatores 

agronômicos e pela disponibilidade de terras o que impede que o ajuste dos mercados 

aconteça pelo aumento dos volumes ofertados no curto e médio prazo. Quando o ajuste entre 

a oferta e a demanda não pode ocorrer pelas quantidades, ele acontece pelo ajuste dos preços. 

Conseqüentemente, o ajuste entre a oferta e a demanda sempre fará que o preço do óleo 

vegetal suba de novo e se iguale ou ultrapasse o preço do petrodiesel.  
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 Poder-se-ia argumentar, contrariamente a este raciocínio, que a capacidade de 

produção de biodiesel chegaria rapidamente a seu limite e dessa forma limitaria a demanda 

por óleos vegetais. Porém, esse argumento não leva em consideração, de um lado, a existência 

de uma taxa de ociosidade superior a 50% da indústria mundial de produção de biodiesel 

(BIODIESEL 2020, 2008), e do outro lado, a imensa capacidade das refinarias de petróleo 

para processar óleo vegetal nas suas unidades de hidrotratamento. No Brasil, esta tecnologia é 

chamada H-bio. Conclui-se que o fator limitante não é a capacidade industrial mas a 

disponibilidade de matéria-prima a um custo competitivo.  

 Por outro lado, também foi visto no primeiro capítulo, que pode ser considerado a 

hipótese simplificadora, ao nível macroeconômico, que cada litro de óleo vegetal equivale a 

um litro de biodiesel. Em relação aos custos para transformar óleo vegetal em biodiesel, trata-

se de um custo fixo que se adiciona acima do preço flutuante do óleo vegetal como matéria-

prima. Este custo costuma representar entre 10 e 20% do custo de compra da matéria-prima 

na rota de transesterificação e ainda menos em unidades de hidrotratamento nas refinarias de 

petróleo. Conclui-se que este custo de processamento sendo fixo, existe uma interconexão 

direta entre o custo do óleo vegetal e o custo do biodiesel. 

 Chega-se então à conclusão interessante de que o preço do óleo vegetal nunca será de 

forma durável inferior ao preço do óleo diesel mineral no curto/médio prazo. Para verificar 

esta hipótese de interconexão entre o custo do diesel e o valor do óleo de soja foram tabeladas 

as cotações do diesel importado de acordo com as estatísticas mensais da ANP, que é aquele 

que o biodiesel pretende substituir, com as cotações do óleo de soja no mercado internacional 

de commodities. De um lado, os resultados apresentados na figura 15 mostram que realmente 

as curvas se juntam a partir de final de 2004, quando foi lançado o Programa Nacional de 

Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), até que o diesel superou o custo do óleo vegetal em 

alguns períodos de 2005 e 2006. Foi precisamente nestes períodos que aconteceu a 

consolidação do PNPB e que se efetuaram os principais investimentos em produção de 

biodiesel e as experimentações de H-bio na Petrobras. 

 Por outro lado, conforme esperado, o preço do óleo vegetal nunca ficou de forma 

durável abaixo da cotação do diesel. Nota-se uma inflexão na curva precisamente quando 

iniciou a produção efetiva de biodiesel no Brasil, no começo de 2007, de forma voluntária. A 
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última parte da curva mostra o quanto os valores estão interligados, inclusive com a queda 

devido a recessão no final de 2008, no entanto o óleo vegetal se estabelece em 2009 com um 

patamar maior que aquele do diesel. 
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Figura 15: Cotação internacional do óleo de soja versus preço do óleo diesel importado pelo Brasil. 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da ANP e da Abiove. 

 Este fato implica em algumas conseqüências importantes. A primeira implica que 

qualquer programa de produção de biodiesel sempre terá um custo para a sociedade 

diferentemente do que aconteceu com o etanol no Brasil, que, após alguns anos de 

aprendizagem, consegue agora justificar-se pela sua competitividade econômica natural com a 

gasolina. A segunda conseqüência é que as margens da indústria de biodiesel baseadas na 

demanda econômica tendem para zero, caso não existam políticas públicas de incorporação 

que preservem os investimentos privados. Outra conseqüência é que na medida em que o 

preço do petróleo aumenta, pode haver um deslocamento da produção de óleos vegetais para a 

produção de biocombustíveis, em detrimento do mercado alimentício. Enfim, esta situação 

cria estímulos para a entrada de empreendedores na área de produção de óleos vegetais que 

têm mais um mercado para escoar sua produção. Alem disso, encontram nesta inter-relação 

entre óleos vegetais e óleos minerais um maneira de fazer um “hedge” do negocio, 

particularmente as empresas petrolifeiras que precisam fazer um hedge dos seus negócios de 
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biocombustíveis. 

 Por fim, vale destacar que os raros períodos aonde as cotações do óleo vegetal estão 

abaixo do diesel correspondem precisamente aos períodos de consolidação do PNPB aonde se 

efetuaram os principais investimentos em produção de biodiesel e as experimentações de H-

bio na Petrobras. Neste contexto o PNPB amadureceu com a perspectiva de capturar o 

diferencial de preço entre óleos vegetais e petróleo. Esta situação levou a imaginar que não 

seriam necessários altos subsídios públicos devido à abundância de óleo vegetal a um preço 

competitivo. A janela histórica em que o óleo de soja nacional se tornou competitivo com o 

diesel foi o ponto de partida para viabilizar o entusiasmo pelo programa e aproveitar para 

agregar valor a uma matéria-prima nacional –o óleo de soja – em vez de exportá-la na forma 

de grão. 

 A tecnologia atual de transesterificação, baseada na rota básica, apesar de apresentar a 

vantagem de investimentos bem mais acessíveis do que aqueles necessários para refinar o 

petróleo, é apenas uma tecnologia iniciante que pode ser colocada em xeque pelas dinâmicas 

inovações no setor. Existem outros caminhos possíveis para a produção do biodiesel, como 

por exemplo, a transesterificação com a rota ácida ou lipásica. Sem contar a chegada das 

próximas gerações de biocombustíveis, que vão empregar novas matérias-primas e novas 

tecnologias. 

 A Petrobras, com a experiência do H-bio, demonstrou a viabilidade tecnológica de 

uma rota alternativa com conceitos e escalas totalmente diferentes em relação aos paradigmas 

convencionais do mercado do biodiesel. Hoje no mundo todas as grandes petrolíferas estão 

prontas para produzir H-bio, e só não o fazem pela falta de matéria-prima abundante e 

competitiva. Porém, se este cenário acontecesse, as refinarias passariam a comprar óleos 

vegetais em grandes volumes e com contratos multianuais até que o preço do óleo vegetal se 

igualasse com o preço do petrodiesel. Neste cenário, os demais produtores de biodiesel, com a 

tecnologia tradicional de transesterificação e com custos operacionais de produção superior 

àqueles das petrolíferas, não seriam competitivos, e tenderiam a desaparecer caso não 

existissem subsídios específicos (Fonte: entrevistas com executivos da Total, Petrobras e da 

GALP). 
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Paradoxalmente, a recessão mundial pode estimular os países produtores de óleo 

vegetal a acelerar os seus programas de produção de biodiesel. De acordo com a Abiove, as 

cotações do óleo de soja que chegaram no ápice de U$ 1.635 / t. em agosto de 2008 baixaram 

57% até U$ 694 / t. em dezembro 2008 devido à recessão mundial. Os patamares de preços 

atingidos no primeiro semestre de 2008 eram propícios a desestimular qualquer investidor em 

biodiesel. Agora que as cotações estão voltando a patamares mais razoáveis, é uma 

oportunidade para retomar os programas de incorporação. E exatamente é a intenção da 

Argentina, que vai aproveitar este novo momento para relançar seu programa de produção de 

biodiesel e reativar muitas usinas que ficaram paralisadas por causa da recessão do setor de 

biodiesel dos últimos anos, devido aos altos preços da soja. Para os países produtores de óleos 

vegetais, o programa de produção de biodiesel é uma maneira de garantir a demanda de óleos 

em períodos de “vacas magras” e desta forma evitar que as cotações baixem ainda mais. 

Mesmo que o preço do óleo esteja superior àquele do diesel, a diferença é paga pelo 

consumidor final seja através de repasse direto de custo pelas distribuidoras, de subsídios ou 

renúncia fiscal por parte do governo. 

2.3 Impactos em três mercados chaves 

Além de impactar profundamente o mercado de óleos vegetais, a produção de 

biodiesel interage com mais de quinze outros mercados distintos conforme foi evidenciado no 

ponto 2.1.3. Esse subcapítulo selecionou três dos principais mercados com os quais a 

produção de biodiesel interage, de forma a avaliar o tipo de impacto e oferecer uma visão 

sistêmica que possa auxiliar as políticas públicas de produção de biodiesel. São eles o 

mercados alimentício, os mercados dos demais combustíveis e o mercado de impactos 

ambientais em termos de efeito estufa. 

2.3.1 Mercado energético versus alimentício  

 Uma maneira de entender as relações de força entre o mercado energético e o mercado 

alimentício é comparar os volumes anuais consumidos em cada um desses mercados. A tabela 

11 indica a quantidade de alimentos e de petróleo produzidos no mundo, destacando a 

quantidade de diesel, biodiesel e óleos vegetais. Para efeitos de comparação, é utilizada a 

produção alimentar primaria oriunda da agricultura excluindo-se as carnes e peixes, ou seja, 

cereais, frutas e verduras, açúcar, óleo, raízes, batatas e feijões. 
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Tabela 11: Produção alimentar e produção de petróleo no mundo (em milhões de toneladas anuais) 

Produção alimentar total* (t. x106) 4100 

- da qual os óleos vegetais representam  129 

- dos quais o biodiesel representa 10,5 

Produção total de petróleo (t. x106) 3953 

- da qual o petrodiesel representa 1000 

* Cereais, frutas, verduras, açúcar, óleo, raízes, batatas e feijões. Exclui a produção de carnes e peixes. 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da FAO (2006), EBB (2008) e BP (2008) 

 Surpreendentemente os mercados de alimentos e do petróleo têm tamanhos muito 

próximos. Contudo, existem outras energias fósseis que devem ser somadas ao petróleo. O 

consumo de gás natural mundial atingiu 2.637 Mtep (milhões de toneladas equivalentes de 

petróleo) em 2007, e o consumo de carvão atingiu 3.177 Mtep. Finalmente, somando-se a 

energia nuclear em 622 Mtep e a energia hidrelétrica em 709 Mtep, chegamos a um total de 

energia primária consumida mundialmente no valor de 11.099 Mtep (BP, 2008). Portanto, 

considerando-se todas as energias primarias consumidas mundialmente, o consumo de energia 

per capita chega a ser quase a 3 vezes o consumo per capita de alimentos, em peso. 

 Isso significa que para cada quilo de alimento consumido no mundo anualmente, são 

consumidos três quilos equivalentes de petróleo de energia. Continuando, cada 1% de 

substituição de petrodiesel por biodiesel exige 7,75% da produção mundial de óleos vegetais. 

Ou seja existe um fator de impacto de 7,75 entre energias e alimentos. 

 Estas comparações têm que ser entendidas como fotografias de uma situação 

num momento dado e têm por objetivo demonstrar a desproporção flagrante entre o 

mercado de combustíveis e o mercado de alimentos, que por sua vez servem de 

matéria-prima para produzir o biodiesel. Desta forma pode-se concluir que a 

competição com a produção de alimentos é inevitável a longo prazo, a não ser que 

surgem novas tecnologias para a próxima geração de biocombustíveis que não 

dependam de alimentos. Contudo, no curto prazo, os níveis de produção ainda 

modestos de biocombustíveis ainda não contribuiram como principal fator ao aumento 

que conheceram os mercados de alimentos até o segundo semestre de 2008. Este 
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aumento encontra suas causas em outras fontes. (Ver explicações no ANEXO C) 

2.3.2 Mudando de prisma: impactos dos biocombustíveis no petróleo 

 Enquanto a questão do impacto do preço do petróleo sobre os biocombustíveis e os 

alimentos foi bastante estudada (ALMEIDA & SILVA, 2006), a questão inversa, do impacto 

dos biocombustíveis sobre o preço do petróleo não foi muito abordada na literatura, como é 

lembrado por Salameh (2006) 

 Baseado na comparação dos mercados feita no ponto 2.3.1 ficou claro que os 

biocombustíveis nunca serão uma solução para a substituição do petróleo. No entanto, eles 

representam uma ferramenta eficaz para prolongar a era do petróleo. De fato, estruturalmente 

a produção dos biocombustíveis está se somando com aquela de petróleo, o que tem como 

principal efeito de retardar o fim do petróleo, ou, mais precisamente, de suavizar o aumento 

do preço do petróleo.  

 Este subcapítulo mostra como os biocombustíveis suavizam os aumentos do preço do 

petróleo reduzindo as tensões que surgem entre a oferta e a demanda no contexto de 

“apagão” das refinarias do inicio dos anos 2000 aonde a oferta de derivados não 

conseguiu acompanhar o crescimento da demanda. 

 No período de 2002 a 2008 houve fortes aumentos do preço do petróleo. Esta situação 

explica-se pelo desajuste temporal que existiu entre o crescimento da demanda e o 

crescimento da oferta. O crescimento da oferta não conseguiu acompanhar o crescimento da 

demanda devido aos altos custos e aos longos prazos necessários aos novos investimentos, 

seja na área de exploração e produção como na área do refino. Neste período chegou a se falar 

do “apagão das refinarias”. De acordo com Brieu (2006), no período de 2002 a 2006 os preços 

do petróleo mais que triplicaram, não pela perspectiva de extinção das reservas, mas sim pela 

incapacidade das refinarias de acompanhar o crescimento da demanda. Se a volatilidade dos 

preços pode ser atribuída às especulações e a fatores geopolíticos, a tendência de fondo do 

aumento de preços que aconteceu até meados de 2008 é muito fortemente ligada à saturação 

das capacidades de produção das refinarias. 
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Os principais fatores explicativos foram (FMI, 2005a ; FMI, 2005b FMI 2006; BERKMEN et 

al 2005): 

i. Aumento da demanda mais rápido que da oferta, em particular devido 

ao crescimento dos USA e dos países emergentes, China e Índia.  

ii. Aumento da oferta limitado pela saturação dos meios produtivos em 

refinarias e a falta de investimentos. 

iii. Petróleo cada vez mais pesado e difícil de refinar para atender as 

normas de emissões atmosféricas dos combustíveis e exigindo 

investimentos massivos em novas tecnologias nas refinarias. 

iv. Propensão fraca a investir do setor petrolífero que viveu os últimos 25 

anos com uma capacidade ociosa crônica e não quer repetir o erro de 

superinvestimentos que aconteceu no contra-choque do petróleo 

depois das crises dos anos 1970. 

v. Inércia dos projetos de investimentos no setor petrolífero que 

demoram vários anos antes de serem aprovados e serem 

concretizados.  

vi. Escassez de recursos e de fornecedores disponíveis de equipamentos e 

serviços devido à taxa de ocupação nunca vista anteriormente 

provocando inflação nos preços e mora nos prazos 

vii. Não disposição dos países da OPEP para investir, preferindo 

aproveitar a onda de preços altos do que acelerar a comercialização 

das suas reservas. 

 Neste contexto, o simples aumento de 1% da demanda mais rapidamente do que a 

oferta implicou em aumentos bem maiores nos preços do petróleo.  
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 No mesmo período, a oferta de biocombustíveis atingiu em 2008 os volumes de 1,4 

milhões de barris por dia no caso do etanol, o que equivale a 1 milhão de barris por dia de 

equivalente gasolina considerando que o poder calorífico do etanol é menor. Por outro lado, 

considerando o parque de refino mundial, é preciso 5 litros de petróleo para se fazer um litro 

de gasolina (CARVALHO, 2008). De maneira simplificada, metade da energia é consumida 

no próprio processo de exploração e produção de combustíveis e daquilo que sobra apenas 

uma parte pode ser usada par produzir gasolina, o resto serve para produzir o diesel e os 

demais derivados. Consequentemente a produção de etanol evita investimentos de até 5 

milhões de barris por dia em refinarias. Sabendo que a capacidade ociosa das refinarias é na 

ordem de 2 milhões de barris por dia, então é possível concluir que o etanol tem um impacto 

importante no sentido de evitar novos investimentos e baixar o preço do petróleo. 

(CARVALHO, 2008) 

 Continuando o raciocínio, se não houvesse biocombustíveis, então o preço do petróleo 

seria mais elevado. E se o preço do petróleo fosse mais elevado então o consumo seria menor, 

haveria uma retração da demanda e haveria melhorias de eficiência no consumo dos 

combustíveis. Consequentemente, atrasando o aumento dos preços do petróleo e as 

respectivas melhorias de eficiência e redução do consumo, os biocombustíveis contribuem 

indiretamente a emissão de mais gases de efeito estufa. 

 Concluindo, os benefícios dos biocombustíveis sobre o efeito estufa devem ser 

diminuídos do contra-efeito sobre o preço do petróleo. Um estudo sobre as elasticidades 

relativas do preço do petróleo e as quantidades merece ser feito para fundamentar e 

quantificar estes efeitos. Baseado nesse estudo seria possível quantificar o quanto de emissões 

com efeito estufa poderia ser evitado com uma política pública de taxação dos preços dos 

combustíveis para diminuir o consumo e promover melhorias de eficiência. 

 Para apoiar este raciocino numa perspectiva histórica, o único fato que conseguiu ter 

um efeito significado para reduzir o consumo de petróleo foi a crise dos anos 70. Nenhuma 

iniciativa no sentido de melhorar as eficiências energéticas no consumo final chegou perto da 

redução atingida na sequência da crise exatamente pelo aumento do custo dos combustíveis. 

Por fim, de acordo com Barker (1998), a solução aos problemas de uma determinada 
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era, como por exemplo, a era do petróleo, não pode ser encontrada com os mesmos 

paradigmas daquela era. É necessário mudar de paradigmas para encontrar a solução, 

questionando os estilos de vida e os modos de consumo. Isto requer mudanças muito 

além da simples oferta de biocombustíveis. No mesmo sentido, Albert Einstein nos 

lembra: 

“Não pretendemos que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A crise é a 

melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e países, porque a crise traz 

progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na 

crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem 

supera a crise, supera a si mesmo sem ficar “superado”. Quem atribui à crise seus 

fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento e respeita mais aos problemas do que 

às soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência.  

O inconveniente das pessoas e dos países é a esperança de encontrar saídas e soluções 

fáceis. Sem crise não há desafios, sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. 

Sem crise não há mérito. É na crise que se aflora o melhor de cada um.  

Falar de crise é promovê-la, e calar-se sobre ela é exaltar o conformismo. Em vez 

disso, trabalhemos duro. Acabemos de uma vez com a única crise ameaçadora, que é a 

tragédia de não querer lutar para superá-la”. Citação do ALBERT EINSTEIN de 

http://mais.uol.com.br/view/qgd90wma6gzo/a-crise-segundo-einstein-

04023064D4896326?types=A& Acessado em 30/04/2009). 

2.3.3 Impactos ambientais: a questão da eficiência fotossintética 

 No intuito de se medir a eficiência ambiental dos biocombustíveis do ponto de vista 

das emissões de gás de efeito estufa a abordagem habitual consiste em se avaliar os balanços 

energéticos que indicam quantas unidades de energias renováveis são obtidas a partir de cada 

unidade de energia fóssil gastada no processo agrícola e industrial. Esta abordagem é 

incompleta na medida em que ela não considera a produtividade de energia renovável por 

hectare. É um elemento importante na medida em que o fator limitante à produção de 

biocombustíveis à um preço mais baixo é a disponibilidade de terras agricultáveis.  

 Por exemplo, se dois cultivos têm o mesmo balanço energético, porém um deles têm 
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uma produtividade por hectare dez vezes superior ao outro, então uma simples análise pela 

abordagem dos balanços energéticos não permitiria concluir que aquele que apresenta a 

melhor produtividade por hectare é mais interessante para a sociedade. 

 A abordagem integrada do balanço energético com a produtividade por hectare pode 

ser chamada da eficiência fotossintética no sentido de que ela mede a capacidade da planta em 

transformar a energia solar em biomassa, e, logo, em biocombustível para cada unidade de 

área e cada unidade de energia fóssil utilizada no processo. No presente estudo é feita a 

avaliação do biodiesel de soja e do etanol de cana-de-açúcar, que são os carros-chefes dos 

biocombustíveis brasileiros desconsiderados os co-produtos e seus respectivos valores 

energéticos, o farelo no caso da soja e o bagaço e a palha, no caso da cana-de-açúcar. 

2.3.3.1 A produtividade por hectare 

 No que se refere a produtividade do óleo de soja, a safra 2008/09 tem a expectativa 

de produzir 61,274 milhões de toneladas de grãos de soja nos 21,999 milhões de 

hectares (Mha) cultivados com essa cultura (CONAB, 2008). Considerando-se que o 

conteúdo em óleo dos grãos de soja é de 18%, que a densidade do óleo de soja é 0,92 

kg/l, então a produtividade média de óleo vegetal de soja brasileiro por hectare é de 

501 kg, o que equivale à 544 litros. Por outro lado considera-se que cada litro de óleo 

de soja permite produzir um litro de biodiesel cujo poder calorífico inferior é de 7.900 

kcal por litro (ENERS ENERGY CONCEPT, 2008). Obtém-se a produtividade média 

de 4.297 Mkcal por hectare com biodiesel de soja 

 De acordo com Sousa & Zechin (2008), a área de cana-de-açúcar destinada à 

produção de etanol representa 3,4 Mha, para uma produção de 22,4 Mm3 na safra 

2007/08. De acordo com a Unica (2007), um litro de etanol tem o valor energético de 

5130 kcal. Conclui-se que a produtividade média brasileira de etanol por hectare é 

6.611 litros, ou seja, 33.194 Mkcal, sete vezes e meia a produtividade do biodiesel de 

soja.   

2.3.3.2 O balanço energético 

Vários estudos relatam um saldo negativo na conversão de soja em biodiesel.  
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SHEEHAN et al., 1998, indica que a obtenção de 1 MJ (Mega Joule) de biodiesel de 

soja exigiria 1,24 MJ de energia fóssil. Pimentel & Patzek (2005) consideram uma 

necessidade energética de 11,4 Mkcal (mega quilo calorias) por tonelada de óleo de 

soja obtida, cujo conteúdo energético é de 9 Mkcal, ou seja, uma perda de 32%. 

Mesmo considerando o conteúdo energético do farelo de soja, o balanço continua 

negativo em 8%. 

Contudo, para o presente capítulo, será considerado o balanço feito por Gazzoni 

et al (2006) e disponível no site oficial do governo <www.biodiesel.gov.br>. Gazzoni et 

al. (2006) consideram produtividades diferentes daquelas da CONAB, sendo 4.000 

kg/ha de grão e 720 kg/ha de óleo. Nestas novas hipóteses o balanço se torna positivo. 

Se não for considerada a energia inclusa no farelo de soja, o qual não substitui energia 

fóssil, então para cada 1 unidade de energia fóssil investida, é recuperada 1,57 

unidades de energia renovável na forma de óleo vegetal, ou seja, um balanço de 

1,57:1.  

Em relação ao balanço do etanol de cana-de-açúcar, todas as fontes coincidem 

em afirmar que é o melhor balanço energético entre todos os combustíveis líquidos de 

biomassa produzidos em escala comercial no planeta.  De acordo com a Unica (2007), 

para cada unidade de energia fóssil despendida na produção do etanol de cana-de-

açúcar, são geradas 8,9 unidades de energia  renovável. Já de acordo com Urquiaga et 

al. (2004), esta ratio é de 8,06.  

A título de comparação, no processo de produção do etanol de milho, nos 

Estados Unidos, a relação é de apenas 1,3 unidades de energia renovável geradas para 

cada uma unidade de energia fóssil consumida. No etanol de beterraba ou trigo dos 

outros países europeus, essa relação é próxima de 2 para 1. No álcool de sorgo 

africano, a proporção é de 4 por 1. Nos diversos tipos de biodiesel, a relação fica entre 

2 para 1 e 3 para 1. Os dados incluem todos os derivados de petróleo usados na 

produção dos combustíveis limpos, como o diesel que movimenta tratores, 

colheitadeiras e caminhões na área agrícola, ou o gás, óleo combustível e eletricidade 

utilizados na indústria. A vantagem do etanol justifica-se pela energia do bagaço da 

cana, que movimenta a indústria e gera o excedente vendido às distribuidoras de 
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energia do país (UNICA, 2007). 

Gazzoni et al. (2006) apontam um valor de 1,61:1 no biodiesel de girassol se 

considerar apenas o conteúdo energético do óleo sem a torta. Em relação ao balanço 

de biodiesel produzido com dendê, Urquiaga et al.(2004) apresenta um balanço 

baseado em dados da Malásia aonde aparece uma produtividade média de 4.300 litros 

por hectare de óleo de dendê mais 500 l/ha de óleo de palmiste não considerado por 

ter um valor comercial bem maior. O balanço obtido destaca 154,41 GJ de energia 

renovável para 17,83 GJ de energia fóssil, ou seja, uma ratio de 8,6:1, muito 

semelhante àquele da cana-de-açúcar apresentado abaixo. Um dos fatores explicativos 

é que a biomassa produzida é suficiente para gerar a energia necessária ao 

esmagamento da matéria-prima e processamento do biodiesel como acontece na 

indústria sucro-alcooleira. 

Ainda não existem estudos completos sobre o balanço energético do biodiesel 

de algodão e de mamona no Brasil, porém, Urquiaga et al. (2004) estima que, no caso 

da mamona, deve ser muito baixo, da ordem de 2:1. 

2.3.3.3 A eficiência fotossintética 

 A tabela 12 faz um resumo comparativo entre o balanço energético do etanol de cana-

de-açúcar e do dendê, de acordo com o balanço de Urquiaga et al. (2004), e do biodiesel de 

soja, considerando o balanço de Gazzoni et al. (2006). 

Tabela 12: Comparação entre a eficiência fotossintética do etanol de cana-de-açúcar, do biodiesel de 
dendê e do biodiesel de soja. 

 Biodiesel de soja 
Biodiesel de 

dendê 
Etanol de cana-

de-açúcar 

Produtividade 
(litros / ha) 

544 4.300 6.611 

Saídas de energia (a) 
(Mkcal  / ha) 

4.297 33.970 33.914 

Entradas de energia (b) 
(Mkcal  / ha) 

2.737 3.950 4.207 
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Balanço energético (a / b) 1,57 8,6 8,1 

Eficiência fotossintética (a - b) 
(Mkcal  / ha) 

1.560 30.020 29.707 

Fonte: Elaboração própria com base em dados de Conab (2008), Gazzoni (2006) e Urquiaga et al. 
(2004). 

 A eficiência fotossintética do etanol de cana-de-açúcar e do biodiesel de dendê e 

semelhante e ambos são aproximadamente 19 vezes mais eficientes que o biodiesel de soja. 

 Qualquer política pública cujo objetivo seja diminuir a emissão de gases de efeito 

estufa deve então privilegiar o etanol de cana-de-açúcar e o biodiesel de dendê ao invés do 

biodiesel de soja. Ainda mais considerando as controvérsias em torno do balanço de biodiesel 

de soja. Em documento oficial do governo francês (PRÉVOT et al, 2005), aparece claramente 

que a produção de biodiesel de girassol, canola e soja  apresenta um dos maiores custos por 

tonelada de CO2 evitada do que inúmeras outras alternativas de se reduzir as emissões de 

efeito estufa.  

 A variação grande entre os balanços do biodiesel de soja, o biodiesel de dendê e o 

etanol de cana-de-açúcar explica-se, de um lado, pela capacidade de reaproveitamento 

energético da biomassa excedente para o processo industrial e, de outro lado pelo excelente 

rendimento fotossintético da cana e do dendê. Isto porque a cana e o dendê são especies de 

ciclo longo que crescem 365 dias por anos enquanto a soja é uma especie de ciclo curto, 

sendo a período entre o plantio e a safra de apenas alguns meses. Neste caso, também faz se a 

distinção entre especies de tipo C3 e C4, três e quatro carbonos. 

O rendimento fotossintético é a capacidade que uma planta tem para criar biomassa durante 

um determinado período de tempo dentro de uma determinada área. O rendimento 

fotossintético é diretamente proporcional à capacidade da planta de fixar CO2. No caso da 

cana, a produção de biomassa atinge em média 90 toneladas por hectare e por ano, dos quais 

um terço do conteúdo energético está disponível na forma de açúcares facilmente 

fermentáveis para produzir etanol, um terço está na forma de bagaço utilizado na geração de 

bioeletricidade, e o último terço está na forma de palha, que hoje ainda não está valorizada 

energeticamente de maneira sistemática. 
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 Rendimentos semelhantes são encontrados em espécies como capim-elefante, bambu 

ou eucalipto, porém eles não contêm açúcares fáceis de fermentar como na cana-de-açúcar. 

Ainda não existe tecnologia madura e comercial para transformar a celulose dessas plantas em 

combustíveis líquidos. Em termos de perspectivas futuras, são encontrados rendimentos 

fotossintéticos ainda melhores em algas e micro-algas, com a vantagem de produzir 

lipídios facilmente transformáveis em biodiesel. 

 Conclui-se que redução dos gases de efeito estufa pode ser uma justificativa 

para um programa de produção de biocombustíveis oriundos de cana-de-açúcar o de 

dendê, mas não pode ser uma justificativa para um programa de produção de biodiesel 

de soja. 

2.4 Considerações finais do capítulo dois 
 

Até 2008, a União Europeia vem liderando a produção de biodiesel no mundo, seguida 

pelos Estados Unidos, pela Argentina e pelo Brasil, primeiro país em desenvolvimento a 

implementar um programa de produção de biodiesel. A Argentina produziu em 2008 um 

volume equivalente àquele do Brasil, porém, focado para a exportação e sem ter um programa 

nacional de produção de biodiesel institucional estruturado. A produção mundial em 2007 

atingiu 10,5 milhões de toneladas. A tendência é que o Brasil possa se tornar o primeiro 

produtor mundial até 2015 (biodiesel 2020, 2008). Em uma dúzia de outros países, programas 

estão na fase inicial de implementação e regulamentação. Vale destacar que entre os muitos 

programas nacionais de produção de biodiesel que foram anunciados desde os anos 

2003/2004, fora aqueles europeus anteriores a esta data, apenas os programas dos Estados 

Unidos e do Brasil deram resultados concretos. 

Os investimentos na capacidade de produção industrial responderam bem aos 

programas institucionais de quotas e subsídio para biodiesel e inclusive superaram a demanda 

efetiva no entanto, a taxa de ociosidade media mundial chegou a 62%. Neste contexto, 

conclui-se que a capacidade produtiva não é uma restrição a uma expansão mais rápida do 

biodiesel, o fator limitante é a disponibilidade de matéria-prima a um custo competitivo. 
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De acordo com a FAO (2003), desde a década de 1980 a produção de óleos vegetais 

conheceu um crescimento quase duas vezes superior que o dos demais setores alimentícios, 

puxado pela demanda crescente dos países em desenvolvimento e pelo desenvolvimento das 

indústrias óleoquímicas. Este crescimento intensificou-se entre 2000 e 2007 devido ao forte 

crescimento do PIB mundial e às políticas de biodiesel. Foi visto que 85% da produção 

mundial concentra-se entre as quatro principais matérias-primas: o óleo de palma, que ocupa 

o primeiro lugar com 33% da produção mundial, tendo crescido 74% só entre 2000 e 2007;  

seguido de muito perto pela soja, com 29%; pela canola 14%; e pelo girassol com 9% 

(MPOB, 2008). A demanda alimentícia já está em um processo de desaceleração, porém  

devido à demanda para biodiesel, que deve explicar 50% da demanda adicional nos próximos 

anos,  o setor vai continuar crescendo em ritmo intenso.  

Em termos de perspectivas mercadológicas, para este trabalho optou-se por uma visão 

conservadora de produção mundial de biodiesel no horizonte de 2013, na faixa de 18 a 22 

milhões de toneladas, aproximadamente o duplo do valor de 2007, para uma produção 

mundial de óleos vegetais na faixa de 161 milhões de toneladas em 2013. Nesta perspectiva, o 

uso de óleos vegetais para fins energéticos representaria cerca de 12,5% do total de consumo 

dos óleos vegetais no mundo no horizonte de 2013. 

Se considerar-se todas as intenções de produção de biodiesel no mundo, o valor seria 

bem maior, no entanto acredita-se que os governos vão preferir baixar suas ambições de 

produção de biodiesel à medida que o diferencial entre os preços dos óleos vegetais e os 

preços do diesel suba e que as controvérsias sobre a competição entre energia e alimentos, 

bem como os impactos ambientais do biodiesel e a questão dos balanços energéticos, se façam 

mais presentes nas mídias.  

Enfim, o ponto 2.2.3 concluiu-se que o preço do biodiesel não poderá ser naturalmente 

e de forma durável competitivo com o preço do diesel de petróleo, no curto/médio prazo, o 

que retira as esperanças de ter qualquer programa de produção de biodiesel autossustentável 

sem o apoio de um programa institucional.  Constitui uma diferença significativa com o 

Proalcool que após um período de subsídios conseguiu se sustentar sem ajuda pública e sem 

custo para o cidadão. 
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Consequentemente, para justificar o seu custo para a sociedade, o biodiesel 

precisa apresentar externalidades positivas. Tratando-se na maioria das vezes de 

elementos subjetivos e dificilmente medíveis, cabe às políticas públicas arbitrar a 

confrontação dos diversos interesses, a interação entre os mercados, e fundamentar 

bem as motivações de qualquer programa de biodiesel para assegurar que o dinheiro 

público e/ou o sobrecusto pago diretamente pelo cidadão e consumidor seja utilizado 

da melhor forma. Para demonstrar o quanto esta tarefa é sensível, foi evidenciado que 

a produção de biodiesel provoca novos impactos diretos e indiretos em mais de 15 

mercados globais distintos conforme a tabela 7. 

Em relação a competição entre o biodiesel e a produção de alimentos, foi visto 

no ponto 2.3.1 que é inevitável no longo prazo, a não ser que surjam novas tecnologias 

para a próxima geração de biocombustíveis nesse ínterim. Isso porque ambas, 

produção de biodiesel e produção de alimentos, disputam as mesmas terras 

agricultáveis e a mesma matéria-prima. No entanto os níveis de produção ainda 

modestos de biocombustíveis não contribuíram ao aumento de preços nos mercados de 

alimentos até o segundo semestre de 2008. Este aumento de preços dos alimentos 

encontra suas causas em outros fatores que não a produção de biodiesel, conforme 

descritas no ANEXO C, como, por exemplo, no aumento do consumo de carnes que 

exige grandes quantidades de cereais para a produção de rações, e, o aumento da 

demanda por milho devido a produção de etanol norte-americano. 

Quanto à questão do impacto dos biocombustíveis nos preços dos combustíveis, 

viu-se no ponto 2.3.2 que no contexto de “apagão” das refinarias, no início dos anos 

2000, quando a oferta de derivados não conseguiu acompanhar o crescimento da 

demanda, a produção de biocombustíveis evitou que os preços do petróleo subissem 

em níveis ainda maiores. Tal resultado explica-se devido ao fato de que a produção de 

biocombustíveis, sobre tudo do etanol, evita investimentos em capacidade instalada 

equivalente em até 5 milhões de barris por dia em refinarias. Sabendo-se que a 

capacidade ociosa das refinarias de petróleo é quase inexistente - na ordem de 2 

milhões de barris por dia para petróleo leve, cuja oferta é baixa - então é possível 

concluir que o etanol tem tido um papel importante no sentido de evitar novos 

investimentos em refino e de diminuir a volatilidade do preço do petróleo 
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(CARVALHO, 2008).  

Vale lembrar que, ao contrário do esperado, os biocombustíveis não 

caracterizam um novo paradigma que possa servir de alternativa à era do petróleo. Os 

biocombustíveis usam precisamente as infraestruturas e tecnologias da era do petróleo 

(motor a combustão interna para o transporte individual) sem que haja melhoria de 

eficiência tanto no caso do etanol como do biodiesel. Pelo contrário, no caso do etanol 

o motor flex-fuel é menos eficiente que seu equivalente 100% gasolina ou 100% 

álcool. Portanto, as tecnologias e o consumo de biocombustíveis atuais prolongam as 

práticas correntes e atrasam o surgimento de novos paradigmas no uso da energia, tão 

necessários à redução das emissões de gases de efeito estufa.  

Do ponto de vista do mercado de carbono, foi proposto no ponto 2.3.3 o 

conceito da eficiência fotossintética. Esse conceito remete a um indicador que 

relaciona o balanço energético e a produtividade por hectare aplicado a produção de 

cada tipo de biocombustível. Do ponto de vista deste indicador, o biodiesel de soja é 

duplamente ineficiente, primeiro pela sua comparativamente baixa produtividade de 

óleo por hectare, em média 544 l/ha no Brasil (CONAB, 2008) e, segundo, pelo seu 

fraco balanço energético, que no melhor dos casos chega a 1,57 unidade de energia 

renovável para cada unidade de energia fóssil investida nos processos agrícolas e 

industriais (GAZZONI et al., 2006). Em contrapartida, a cana-de-açúcar produz em 

média 6.611 litros de etanol por hectare e tem um balanço energético superior a 8:1 

(UNICA, 2007). Em relação ao balanço de biodiesel produzido com dendê, Urquiaga 

et al. (2004) apresenta um balanço de 8,6:1. Conclui-se que o biodiesel de soja não é 

uma solução muito eficaz na hora de se evitar as emissões de gases de efeito estufa. 



 

 

78 

3 UM BALANÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE PRODUÇÃO E 
USO DE BIODIESEL  

 

 A abordagem mais direta para se avaliar o Programa Nacional de Produção e Uso de 

Biodiesel (PNPB) é verificar se as metas de incorporações fixadas no seu lançamento, em 

dezembro de 2004, foram atingidas até finais de 2008, quais sejam:  a incorporação voluntária 

em 2007 e a substituição de 2% do diesel a partir de janeiro de 2008. Não existe informação 

direta e pública para verificar as metas de incorporação do biodiesel ao diesel, a não ser a 

garantia legal de que a ANP apenas libera a comercialização do diesel, uma vez que a 

distribuidora demonstre que a mistura efetivamente aconteceu.  

 Como maneira prática de estimar a taxa de incorporação, foram comparadas as vendas 

mensais de diesel com a produção mensal de biodiesel. De janeiro a junho de 2008, a meta era 

2%. Nesse período foram vendidos 21.711.573 m3 de diesel e produzidos 455.334 m3 de 

biodiesel, ou seja, 2,1% (ANP, 2008). Considerando que as distribuidoras tinham constituído 

estoques mínimos durante o ano de 2007 de pelo menos um mês de venda, é razoável pensar 

que a meta foi atingida. 

 De julho em diante o governo decidiu ampliar a meta para 3%. Considerando as 

informações da ANP de julho a dezembro de 2008, foram vendidos 23.008.841 m3 de diesel e 

produzidos 703.668 m3 de biodiesel, ou seja, 3,058%. Considerando a existência dos estoques 

obrigatórios, é também razoável pensar que mais essa meta foi cumprida. Referente a esse 

feito, dia 11 de fevereiro de 2009, foi divulgada a seguinte informação: 

 “Produção de biodiesel superou a demanda em 2008. A produção de biodiesel 

no Brasil em 2008 foi de 1,16 bilhão de litros, volume acima da demanda gerada 

pela adição do biocombustível no diesel mineral, que foi de 1,12 bilhão. O 

resultado abre caminho para o governo aumentar o percentual da mistura 

obrigatória para 4% no segundo semestre de 2009” fonte:  Produção de biodiesel 

superou a demanda em 2008. Portal BiodieselBR.com, 11 fev. 2009. Disponível 

em: <http://www.biodieselbr.com/noticias/em-foco/producao-biodiesel-

superou-demanda-11-02-09.htm>.  Acesso em 09 de abril de 2009. 
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Para efeito deste trabalho, o fato de a meta ter sido atingida não constitui um balanço 

favorável ou desfavorável do PNPB, por si só. Há que se examinar qual custo teria sido 

eventualmente suportado pela sociedade pela implementação do programa. Isso porque o 

valor do biodiesel é superior ao valor do diesel, conforme verificado em todos os leilões. O 

objetivo do balanço a seguir é discutir as justificativas apresentadas quando do lançamento do 

PNPB em finais de 2004, para verificar se os benefícios superaram os custos. 

 Para isso, o primeiro subcapítulo lista estas motivações e justificativas do PNPB e as 

compara com aquelas dos programas europeus. As justificativas encontradas foram agrupadas 

em quatro categorias que serão discutidas nesta sequência: justificativas de ordem econômica; 

de ordem ambiental; de ordem social e de ordem geográfica. 

3.1  Lista das motivações e justificativas 

 

Antes de avaliar as motivações do PNPB, convém olhar pelo lado da União 

Européia para avaliar quais foram as justificativas dos primeiros programas mundiais 

de biodiesel. As principais motivações dos programas europeus, discriminadas abaixo, 

são: independência energética; apoio ao setor agrícola; combate ao efeito estufa; 

substituição das importações de diesel; e redução das emissões de particulados e de 

enxofre. 

 Independência energética: a preocupação com a segurança de abastecimento 

energética. Os países europeus estão longe de serem autossuficientes na produção de 

combustíveis líquidos, e estão preocupados em desenvolver alternativas aos fornecedores 

de petróleo e à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Mais 

exatamente, o biodiesel baseado no girassol e na colza permite a produção de energia no 

local sem dependência externa. 

 Apoio ao setor agrícola: o setor agrícola europeu depende fortemente de subsídios que 

não são sustentáveis no longo prazo. Primeiro, pela pressão que exercem no orçamento 

público, e segundo, pela pressão internacional que reage às distorções que isso leva ao 

mercado alimentício, impedindo o acesso a inúmeras oportunidades pelos países em 

desenvolvimento. Nesse contexto, os biocombustíveis são uma forma de reconverter o 

setor agrícola, sendo que as subvenções para isso não são mais pagas pelo governo, mas 
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pelo consumidor final através de um sistema de quotas. 

 Gases de efeito estufa: a preocupação com as emissões de gases de efeito estufa. A 

Europa, tendo assinado o protocolo de Kyoto, se vê na obrigação de controlar as suas 

emissões de gases de efeito estufa. Na área do transporte, o biodiesel era a maneira mais 

fácil, antes do etanol, que está iniciando apenas agora, e das tecnologias alternativas ainda 

não prontas (carro elétrico, carro a hidrogênio etc.). 

 Substituição das importações de diesel: a frota de veículos está movida em mais de 

60% a diesel na Europa. Bem mais do que as refinarias, mesmo maximizando a produção 

de diesel, conseguem produzir localmente. Dessa forma, apesar do parque de refino 

europeu ser teoricamente muito forte, ainda não consegue depender apenas do óleo bruto, 

permanecendo vulnerável porque precisa exportar gasolina e importar diesel. 

 Redução das emissões locais: antes da preocupação com o efeito estufa, o biodiesel foi 

considerado na França como uma estratégia para diminuir as emissões locais dos 

transportes públicos – especialmente das partículas de dióxido de enxofre (SOx), que 

provocavam um prejuízo importante tanto na saúde pública como na preservação do 

patrimônio histórico-cultural (as fachadas dos monumentos históricos ficam escuras pelo 

efeito das partículas das emissões do diesel e são corroídas pelas chuvas ácidas) 

 Taxas de incorporação: Em termos quantitativos, as metas dos programas europeus de 

biodiesel visavam atingir os primeiros 2% de substituição em 2005, para chegar a 5,75 em 

2010 e a 10% em 2020. Porém, essas metas são indicativas e cada país é soberano para 

administrar o seu próprio programa da biodiesel da maneira que melhor lhe convém. 

 Desenvolvimento de uma capacidade de produção local: os programas de biodiesel 

são uma oportunidade para desenvolver não só empregos, mas também novas tecnologias, 

e estimular os investimentos industriais. Neste sentido, eles se acompanham de programas 

de pesquisas e desenvolvimento institucionais e procuram incentivar o investimento 

privado para a construção de novas plantas industriais. 

 Além de abordar as mesmas justificativas dos programas europeus, os documentos 

oficiais do PNPB apresentam as seguintes motivações específicas ao Brasil (PNPB, 2004 ; 
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NAE, 2004 ; GTI, 2003):  

i. Implantar um programa sustentável promovendo a inclusão social, através 

da criação de empregos no campo e nas indústrias e do incentivo à 

agricultura familiar, particularmente no semi-árido. 

ii. Aproveitar o potencial geográfico do Brasil para tornar-se um grande 

produtor mundial de biodiesel e um potencial exportador, particularmente 

para a Europa. 

iii. Ser uma referência mundial no uso de fontes renováveis e diversificar a 

matriz energética, na continuação do Proálcool. 

 Em relação ao potencial do Brasil, o PNPB  relata, em documento oficial, que: 

“O Brasil, pela sua imensidão territorial, associada às suas excelentes 
condições edafo-climáticas, constitui um verdadeiro paraíso para 
exploração da biomassa, para fins alimentícios, energéticos e químicos. 
Segundo estudos internacionais o Brasil tem potencialmente a 
capacidade de abastecer com biodiesel, substituindo 60% do consumo 
mundial de Óleo diesel de petróleo. O programa nacional do álcool, 
pelo seu grande volume de produção alcançado, constitui um importante 
exemplo da capacidade brasileira de produção de combustíveis com 
base em sua biomassa” (KNOTHE et al, 2006, p. 56). 

 Era de se esperar que se algum programa de biodiesel deu certo fora do Brasil, 

então existem todos os fatores para que dê ainda mais certo dentro do Brasil, que 

possui grandes vantagens competitivas perante o resto do mundo. De fato, o Brasil tem 

sol, água e terra em abundância, e é reconhecido como a última fronteira agrícola do 

planeta, possuindo a maior área de terras agricultáveis ainda disponíveis. Em poucos 

anos o PNPB conseguiu fomentar a implementação de mais de 40 unidades produtivas 

e colocar o Brasil na lista dos maiores produtores mundiais de biodiesel. Também 

detém tecnologia agrícola e industrial madura, com grande capacidade de crescimento, 

disputando com a Argentina o primeiro lugar na exportação de soja, a sua principal 

matéria-prima para o biodiesel. Enfim possui o maior programa de biocombustível do 

mundo, com o Proálcool. 

  Já que o PNPB têm tudo para dar certo e que ele têm um custo inevitável e permanente 
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para a sociedade, conforme verificado no ponto 2.2.2, cabe uma discussão sobre cada uma 

destas justificativas para verificar se os benefícios anunciados efetivamente aconteceram 

3.2 Justificativas de ordem econômica 

 Este subcapítulo propõe uma discussão sobre as justificativas de ordem econômica do 

PNPB. São elas: a substituição das importações; a vocação exportadora do Brasil; o apoio ao 

agronegócio; o estímulo ao investimento privado e o desenvolvimento de novas tecnologias. 

3.2.1 Sobre a substituição das importações de diesel 
 
 O Brasil está comemorando a sua auto-suficiência na produção de petróleo, o que está 

longe de acontecer na Europa. Nesse contexto, por que falar em substituir as importações? 

Não existe no país uma vulnerabilidade estratégica de abastecimento energético devido à 

dependência de fornecedores de petróleo, como acontece na Europa e nos Estados Unidos. 

 A substituição se faz necessária essencialmente pelo motivo de o parque de refino 

nacional não conseguir atender a demanda interna apesar de o país ser auto-suficiente na 

produção de petróleo bruto. Na prática, o Brasil exporta petróleo pesado e importa derivado 

leve. O maior argumento é o peso da conta de diesel na balança comercial brasileira. Contudo 

este peso é cada vez menos verdade, pois de acordo com Pascalicchio et al (2006), o Brasil 

deve ser autossuficiente na produção de óleo diesel em breve. Por outro lado, os excedentes 

na produção de petróleo estão crescendo a cada ano e o excedente estrutural da balança 

externa não justifica tanto a preocupação de reduzir as importações.  

 Enfim, a redução das importações de diesel é acompanhada, por outro lado, de uma 

redução das exportações de óleos vegetais. Para conhecer o real impacto do programa de 

biodiesel brasileiro na balança comercial é preciso analisar o impacto positivo devido à 

redução das importações de diesel e o saldo negativo devido à redução das exportações de 

óleo de soja. Para tal foi apurado na tabela 13 o valor unitário do litro de diesel importado em 

reais por litro (ANP, 2009) e o valor unitário do litro de óleo de soja exportado em reais por 

litro (ANEC, 2009), utilizando a taxa de cambio mensal do Banco Central (BANCO 

CENTRAL, 2009). Considerando a premissa simplificada que a cada litro de biodiesel 

produzido foi evitado um litro de diesel importado e um litro de óleo de soja exportado, então 

podemos multiplicar estes valores unitários pela quantidade de litros de biodiesel produzido a 
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cada mês e deduzir o impacto real na balança comercial. 

 Os resultados obtidos demonstram que em onze meses do ano a cotação do óleo 

vegetal estava acima do valor do diesel e que, consequentemente, nesses meses o impacto na 

balança comercial da produção de biodiesel, em vez de ficar positivo como esperado, ficou 

negativo. 

Tabela 13: Impacto da produção de biodiesel na balança comercial brasileira. 

 Cambio médio 
  

(R$/US$) 

Valor do óleo 
diesel 
(R$/l) 

Valor do óleo 
vegetal 
(R$/l) 

Produção de 
biodiesel 

(m3) 

Impacto na 
balança 

comercial 
(R$) 

Janeiro 1,77 1,27 1,52 76.784 -19.277.556 

Fevereiro 1,73 1,26 1,61 77.085 -26.952.441 

Março 1,71 1,32 1,82 63.680 -32.390.819 

Abril 1,69 1,36 1,82 64.350 -29.927.310 

Maio 1,66 1,57 1,79 75.999 -16.738.087 

Junho 1,62 1,70 1,80 102.767 -9.629.585 

Julho 1,59 1,79 1,69 107.786 9.954.279 

Agosto 1,61 1,72 1,72 109.534 -303.381 

Setembro 1,80 1,78 1,93 132.258 -19.706.113 

Outubro 2,17 1,76 2,12 126.817 -44.629.292 

Novembro 2,27 1,47 1,74 117.295 -31.837.449 

Dezembro 2,39 1,12 1,66 109.976 -59.054.876 

Total do ano    1.164.332 -280.492.629 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da ANP (2009); ANEC (2009) e Banco Central (2009). 

 Além de o Brasil não sofrer de vulnerabilidade estratégica no abastecimento de 

petróleo, a redução de importações de diesel não é economicamente interessante. De fato, 

como o óleo vegetal é estruturalmente mais caro que o diesel, conforme demonstrado no 

subcapítulo 2.2.3, a produção de biodiesel tem o custo de oportunidade quantificado pelo 

diferencial de valor unitário entre o preço do diesel importado e o óleo vegetal exportado. Tal 

diferencial representou um prejuizo de R$ 280 milhões na balança comercial em 2008. 
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Conclui-se que a substituição das importações de diesel não constitui uma justificativa do 

PNPB  do ponto de vista da balança comercial. 

3.2.2 Sobre a vocação exportadora de biodiesel brasileiro 

  

 Conforme verificado no capítulo 2.1.2 existem cada vez mais programas de 

incorporação de biodiesel no mundo. Esses programas são potenciais importadores do 

biodiesel brasileiro. No caso mais significativo, da União Europeia, a meta é atingir 

5,75% de substituição do óleo diesel em 2010, e existem muitas controvérsias sobre a 

capacidade de atingir essa meta sem recorrer a importações.  

Conforme apresentado na tabela 14 e na figura 16, desde o ano 2000 a 

demanda Europeia por óleos vegetais é maior do que a produção local, e vem 

crescendo a um ritmo mais acelerado do que esta última. Isso significa uma 

necessidade crescente de importações de óleos vegetais para a produção de 

biocombustíveis da União Europeia. Conforme mostra a figura 16, desde 2004, esta 

tendência vem crescendo a um ritmo mais acentuado. 

Tabela 14: Produção e demanda de óleos vegetais na UE (em mil toneladas) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Produção (A) 9.546 9.444 9.628 9.601 9.777 10.636 11.145 

Demanda (B) 10.669 11.496 12.446 12.954 13.570 15.380 18.041 

Déficit (A-B) 1.123 2.052 2.818 3.353 3.793 4.744 6.896 

Fonte: NAPPO (2007) 
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Figura 16: Necessidade de importação de óleos vegetais na União Europeia (milhões de toneladas) 

Fonte: NAPPO, 2007 

 

Essa tendência de aumento nas importações de óleo vegetal para fins 

combustíveis deve aumentar ainda mais nos próximos anos, isso porque, conforme 

mostra a figura 17, as metas de produção de biodiesel na União Europeia ainda devem 

crescer consideravelmente até 2010. 

 

Figura 17: Produção de biodiesel e metas de incorporação na União Europeia (em mil toneladas) 

Fonte: NAPPO (2007) 
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Conforme mostra a tabela 15, a produção potencial de óleo de colza na União 

Europeia não deve ser suficiente para atender as metas de produção de biodiesel, o que 

significa que nos próximos anos a União Europeia deve apresentar uma necessidade 

crescente de importação de óleos vegetais para a produção de biocombustíveis. 

Tabela 15: Disponibilidade de óleo de colza para a produção de biodiesel na UE 

DISPONIBILIDADE DE ÓLEO DE COLZA PARA A PRODUÇÃO DE BIODIESEL NA UNIÃO EUROPEIA (mil 
toneladas) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Metas de produção de biodiesel na União Europeia 4.113 5.950 7.750 9.550 11.500 12.746 

Produção potencial de óleo de colza 6.417 6.688 7.229 7.925 8.784 9.708 

Demanda de óleo de colza para uso alimentar 2.500 2.500 2.350 2.200 2.050 1.900 

Óleo de colza disponível para a produção de biodiesel 3.917 4.188 4.879 5.725 6.734 7.808 

Necessidade de importação de óleos vegetais 196 1.762 2.871 3.825 4.766 4.938 

Fonte: NAPPO, 2007 

Esse é um cenário extremamente promissor para o Brasil, que atualmente já é 

o maior exportador mundial de óleo de soja para a União Europeia. 

Esse cenário constitui uma oportunidade interessante para transferir os custos do 

programa de produção de biodiesel do consumidor brasileiro para os consumidores dos países 

importadores.  É do interesse do país poder contar com as importações dos países ocidentais 

para financiar um programa nacional de desenvolvimento. Ainda mais para um país em 

desenvolvimento, onde ainda não existe a maturidade econômica nem as motivações para 

colocar o biodiesel à frente dos gastos com saúde, saneamento e educação, por exemplo. 

Conforme a figura 18, é possível observar que tanto o custo de produção como a 

tributação do diesel no Brasil são inferiores à metade dos valores na Alemanha, maior 

consumidor de biodiesel no mundo. 

Esta situação faz com que seja muito mais difícil o biodiesel competir com o diesel no 

Brasil, isso porque este último é muito mais barato do que o diesel fora do Brasil. Por outro 

lado, devido à pouca tributação existente no Brasil, qualquer política de renúncia fiscal tem 

um espectro de ação estruturalmente limitado no país. 

Na Alemanha, por exemplo, onde a tributação é na faixa de 45% do preço final, se o 
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biodiesel for totalmente desonerado de impostos, então seu custo de produção pode ser até 

45% mais caro do que o do diesel e continuar sendo competitivo. No Brasil, onde a tributação 

é na faixa de 25%, mesmo que houvesse uma desoneração total dos impostos, o custo de 

produção do biodiesel não poderia superar de 25% daquele do diesel, sob pena de perder 

competitividade (FERRÈS, 2006). 

 

Figura 18: Preço do diesel na bomba (Euros / Litro). 

Fonte: Ferres (2006). 
 
 

Por outro lado, os países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) se beneficiam de cada vez mais incentivos fiscais para a comercialização 

de biocombustíveis, em particular devido às metas de redução das emissões previstas do 

protocolo de Kyoto. Cabe lembrar que não se aplicam no Brasil as mesmas restrições na 

emissão de CO2 que aplicam nos países desenvolvidos.  

Apesar de muito controversa, a ideia de que é possível exportar biodiesel, tudo indica 

que os países europeus não necessariamente estão dispostos a importar biodiesel para atingir 

uma meta de incorporação, que é indicativa e não obrigatória. As barreiras às exportações de 

biodiesel estão muito fortes, e não houve nos quatro primeiro anos de vida do PNPB nenhum 
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resultado concreto neste sentido. 

Por outro lado, mesmo que os programas nacionais não sejam suficientes para atingir a 

meta de 5,75% em 2010 na Europa, e que haja importações, tudo indica que seriam 

importações de óleo vegetal, para ser transformado em biodiesel no local. 

Finalmente, convém perguntar se é desejável para o Brasil comprometer suas riquezas 

naturais para exportar energia. O impacto para aumentar a produção de óleo vegetal no país, 

seja de soja, seja de dendê, é completamente distinto em cada caso. 

No caso da soja, exigiria uma pressão ainda mais forte nos ecossistemas dos cerrados e 

da Amazônia, e também pressionaria a pecuária a migrar mais para o norte e comprometer a 

Amazônia. A monocultura de soja reduz a biodiversidade e é muito intensa em defensivos e 

insumos químicos que impactam os ecossistemas e os lençóis freáticos. Considerando que o 

biodiesel de soja é aquele tipo de biodiesel menos interessante do ponto de vista ambiental 

visto que é aquele que mais extensão de terra precisa para cada litro produzido, que promove 

a monocultura e o uso de sementes transgênicas, e apresenta um balanço energético pouco 

interessante, então não justifica o Brasil sofrer as externalidades negativas ligadas a sua 

produção se não recebe as externalidades positivas criadas pelo seu consumo. 

Por outro lado, no caso do dendê, os impactos seriam completamente distintos. A área 

necessária seria até dez vezes menor. Esta expansão poderia acontecer em áreas já degradadas 

e com árvores perenes que lutam contra a erosão. A intensidade em mão de-obra é também 

bem maior no caso do dendê do que na soja. 

Neste contexto, considerando que no caso do biodiesel de soja, as externalidades 

negativas provêm principalmente da sua cadeia produtiva e as externalidades positivas, 

essencialmente do seu consumo, então, a exportação de biodiesel de soja faz com que os 

beneficios ficam reservados aos países importadores e o onus para o país produtor. A situação 

seria diferente no caso do dendê, isso porque existem externalidades positivas tambem na 

cadeia produtiva conforme visto acima. 

Ou seja, não é possível responder se o crescimento da produção e das exportações de 

biodiesel é uma boa coisa por si só. Depende da maneira como esse crescimento é feito. 
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3.2.3  O apoio ao agronegócio 

 
 Assim como a Europa, o Brasil precisa lidar com as crises crônicas do setor agrícola e 

as flutuações imprevisíveis das commodities nos mercados internacionais. Pelo aumento da 

demanda interna, o PNPB permite reduzir a vulnerabilidade externa e favorecer a cadeia 

produtiva da soja, que é o principal pilar do agronegócio brasileiro. Até o momento, o óleo de 

soja representa 79,4% do total de matérias-primas utilizadas na produção de biodiesel (tabela 

16).  

 Diferentemente da Europa, onde o biodiesel é uma maneira de evitar subsídios 

públicos agrícolas diretos, o Brasil não está sendo pressionado pela Organização Mundial do 

Comercio (OMC) para reduzir seus subsídios para a área agrícola, pelo contrário, é ele quem 

está pressionando os países ocidentais para reduzirem os subsídios. 

3.2.4 Sobre os investimentos na capacidade instalada 

 

 De acordo com a ANP (2008), até outubro de 2008, havia 62 plantas de produção de 

biodiesel autorizadas para operação, que somavam 313.250 m3 mensais de capacidade 

instalada. Nos dez primeiros meses de 2008, a produção efetiva de biodiesel foi em média de 

91.834 m3 por mês (ANP, 2008), o que permite concluir que a taxa de ocupação do capital 

investido foi de 29%. Este valor é muito baixo e antieconômico, pois representa 71% de 

ociosidade do setor.  

 De acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME), em novembro de 2008 havia 

46 usinas em funcionamento (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2009). Entretanto, a análise 

das estatísticas detalhadas da ANP mostra que apenas 27 delas produziram 99,60% do total da 

produção de biodiesel em 2008. Além destas, 16 plantas já tiveram alguma vez registro de 

venda na ANP, porém, não tiveram produção significativa em 2008. 

 Sem considerar as duas usinas da Petrobras que entraram em operação apenas nos 

últimos meses de 2008, a capacidade produtiva das 25 outras usinas soma 249.463 Mm3/mês, 

mas produziram em média somente 91.034 Mm3/mês, ou seja, 36,5% de taxa de ocupação, 

um valor ainda muito baixo.  
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 Apenas quatro plantas conseguiram taxas de ocupação maior que 50%: BSBios, ADM, 

Caramuru e Bracol/Bertin. Na região norte, a Agropalma, que usa dendê como matéria-prima, 

utilizou apenas 9% da sua capacidade autorizada. 

 Desde o inicio a mídia relata regularmente os problemas de inadimplência dos 

produtores de biodiesel. De acordo com os resultados acima, o motivo não tem a ver com a 

capacidade instalada, mas sim com a disponibilidade de matéria-prima a preços competitivos. 

Por outro lado, esta inadimplência também acontece devido ao sistema de leilões com preços 

decrescentes. 

 No final de 2007, a situação era tão critica para os investidores, que alguns deles 

aceitaram produzir a preço antieconômico, apenas para pagar os preços operacionais, sem ter 

retorno sobre o capital investido. Foi esta situação de inadimplência que obrigou a Petrobras a 

intervir através da organização de leilões emergenciais para reconstituição dos estoques, que 

foi uma maneira de compensar a falta de abastecimento e remunerar o produtor com valores 

mais compatíveis com sua realidade econômica. 

 Conclui-se que os objetivos de alavancar os investimentos privados e implementar uma 

capacidade instalada nacional foram atingidos, e até mesmo ultrapassados, porém do ponto de vista do 

investidor privado não houve os retornos mínimos esperados. 

3.2.5 Sobre as expectativas de competitividade econômica do biodiesel  

 É fundamental entender a importância do contexto histórico quando do lançamento do 

PNPB. O programa de biodiesel brasileiro foi concebido num período em que havia uma 

tendência de diminuição do custo do óleo de soja em relação ao preço do petróleo, 

possibilitando assim a produção de biodiesel de soja a um custo competitivo com o do diesel 

mineral. Tal tendência aparece na figura 19 abaixo, amplamente divulgada pela Abiove e pela 

empresa Bunge. 
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Figura 19: Preços do petróleo versus preços do óleo de soja 

Fonte: NAPPO, 2006 

  

 Esta tendência têm que ser comparada àquilo que ocorreu na realidade,  e que está 

descrito na figura 16 do capítulo 2.2.3. Desta forma é possível verificar que, de fato, apareceu 

uma janela histórica entre 2004 e 2006, em que as cotações do óleo de soja ficaram abaixo das 

do diesel, permitindo uma competitividade teórica sem subsídios. Foi precisamente durante 

esse período que o PNPB amadureceu e que foram detalhados em sua maioria os estudos de 

viabilidade pelos investidores privados. Vale lembrar que também quando a Petrobras 

anunciou o projeto de H-bio, que consistia em incorporar grandes volumes de óleo de soja 

diretamente nos processos de refino para a produção de óleo diesel.  

 Neste contexto, o PNPB amadureceu com a intenção de capturar o diferencial de preço 

entre óleos vegetais e petróleo. Esta situação levou a imaginar que não seriam necessários 

subsídios públicos, de forma que era possível, pela primeira vez um país em desenvolvimento, 

oferecer um programa de biodiesel até então reservado aos países desenvolvidos. A janela 

histórica em que o óleo de soja nacional se tornou competitivo com o diesel foi o ponto de 

partida para viabilizar o entusiasmo pelo programa e aproveitar para agregar valor a uma 

matéria-prima nacional, em vez de exportá-la na forma de grão. 

No entanto, não se pode estruturar um programa público de longo prazo baseado em 

uma janela histórica singular, de preços de curto prazo. Conforme demonstrado no ponto 
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2.2.3, não era possível que o preço do óleo vegetal ficasse de forma durável abaixo do preço 

do diesel, o que foi demonstrado pelo próprio histórico recente das cotações de óleo de soja e 

do diesel. 

 O próprio programa de certa forma tinha consciência deste risco, que foi precisamente 

uma das justificativas para incentivar o cultivo da mamona como fonte alternativa de matéria-

prima.  A mamona, por não ser um óleo comestível, permitia diminuir os riscos de competição 

com o mercado alimentício e de oscilações dos mercados internacionais de commodities, 

sobretudo de soja. Imagina-se que o PNPB ia aproveitar esta janela histórica de baixo custo 

do óleo de soja para lançar a produção em massa até que esta ganhasse velocidade de 

cruzeiro, e em paralelo desenvolver fontes alternativas de matérias-primas e conquistar 

mercados externos. Entretanto a brevidade da janela histórica não deu tempo para este plano 

se realizar. 

 

3.3 Justificativas de ordem ambiental 
 

As justificativas de ordem ambiental têm dois componentes principais que serão 

discutidos neste subcapítulo. Os impactos na qualidade do ar para diminuir a poluição 

local, especialmente nas áreas urbanas, e os impactos na emissão de gases de efeito 

estufa para a mitigação do aquecimento global. 

3.3.1 Diminuir a poluição local 

 

Uma das motivações para o PNPB é a diminuição das emissões de material 

particulado e de enxofre, devido a ausência desses elementos no biodiesel. Esse tipo de 

poluição é particularmente nocivo nas áreas urbanas. Na medida em que as 

percentagens de incorporação do biodiesel ao diesel foram atingidas, pode-se 

considerar que esta meta foi atingida.  

Entretanto a Resolução 315 de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(Conama), previa, para o início de 2009, a produção de diesel com 50 partes por 
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milhão (ppm) de enxofre nas áreas metropolitanas e com 500 ppm no resto do país. O 

impacto desta resolução na qualidade do ar é bem superior ao impacto do biodiesel. A 

não aplicação desta resolução no inicio de 2009 e a forma da batalha judicial que esta 

acontecendo não mostra nenhum empenho do governo em melhorar a qualidade do ar 

de imediato. 

Se a aplicação da resolução 315 não constitui uma prioridade para o governo, 

conclui-se que o impacto do biodiesel na qualidade do ar, ainda inferior, deve 

constituir uma prioridade ainda menor. 

3.3.2 Diminuir a poluição global 
 

 A intensidade do transporte rodoviário faz que a frota movida a diesel no país seja 

muito importante. Segundo dados da ANP, do total de combustível utilizado para transporte 

terrestre, o diesel representou 54% em 2008, o álcool 23% e a gasolina, 23%. O Proálcool 

obteve resultados que são mundialmente reconhecidos, tendo conseguido substituir 50% da 

gasolina consumida no país. O PNPB se faz necessário para propor uma solução limpa àquela 

parte da matriz energética nacional que depende do diesel. De fato, o biodiesel evita adicionar 

CO2 à atmosfera e contribui para a redução do efeito estufa porque sua matéria-prima é 

originada através da fotossíntese, que captura o CO2 existente na atmosfera. No entanto, no 

caso do biodiesel de soja, que representa aproximativamente 80% do total produzido, a 

eficiência deste processo é muito menor que no caso do etanol de cana-de-açúcar e objeto de 

algumas controvérsias, conforme visto no ponto 2.3.3. Se o biodiesel fosse feito à base de 

dendê, o balanço ambiental em termos de emissões de gás de efeito estufa seria bem maior e 

comparável com aquele  do etanol. 

Por outro lado, cabe lembrar que, por ser um país emergente, o Brasil não tem as 

mesmas obrigações de redução de emissões que os países ocidentais têm em relação ao 

protocolo de Kyoto. A matriz energética do Brasil já é uma das mais limpas no mundo, tanto 

na parte de geração elétrica, devido à forte participação das hidrelétricas, tanto como no caso 

de combustíveis para transporte, devido ao sucesso do Proálcool. Ou seja, a matriz energética 

brasileira já é bem mais limpa do que em qualquer outro país onde existe um programa de 

biocombustíveis.  Aliás, se o objetivo da política pública for a redução de emissões de gás de 

efeito estufa, existe um leque de opções com um custo bem mais em conta por tonelada de 
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CO2 evitada para a sociedade do que a produção de biodiesel (PRÉVOT et al., 2005). Por 

exemplo, agindo no manejo agropecuário, na redução do desmatamento, promovendo o 

etanol de cana-de-açúcar, ou ainda procurando reduzir o consumo nacional de diesel 

pelo desenvolvimento do transporte multimodal, com as ferrovias e a navegação 

marítima e fluvial. 

3.4 Justificativas de ordem social 
 
 O Brasil precisa garantir a fixação dos trabalhadores no campo, evitando o êxodo rural 

através do desenvolvimento de novos polos de atividades e do surgimento de novas fontes de 

renda no interior. Neste sentido, o PNPB surge como uma oportunidade de incentivar a 

agricultura familiar através de um sistema de benefícios fiscais condicionados à obtenção do 

selo de combustível social. Inicialmente, o PNPB esperava promover a criação de empregos 

em larga escala no interior do país. 

 Conforme indicado na cartilha do PNPB a inclusão social está no centro de sua 

construção: 

“O uso autorizativo do biodiesel no início de sua comercialização, o regime tributário 
diferenciado reconhecendo a importância da produção de oleaginosas pela agricultura 
familiar – principalmente de mamona e dendê nas regiões Norte, Nordeste e no Semi-
Árido – e a criação do Selo Combustível Social são instrumentos do marco regulatório 
para promover a inclusão social na cadeia de produção do novo combustível” (PNPB, 
2004 p.7. ) 

 De acordo com Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(Pronaf), o Brasil possui cerca de 4,13 milhões de agricultores familiares, que representam 

85,2% dos estabelecimentos rurais do país (GTI, 2003). Destes, 49,6% situam-se na região 

Nordeste, sendo os mais pobres. Existem ainda 475.779 assentados no país, em 6067 

assentamentos. 

 Os agricultores familiares são responsáveis por aproximadamente 40% do valor bruto 

da produção agropecuária, 80% das ocupações produtivas agropecuárias e parcela 

significativa dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros, como o feijão (70%); a 

mandioca (84%); a carne de suínos (58%); o leite (54%); o milho (49%); e as aves e ovos 

(40%).  De acordo com o Censo Agropecuário 1995/96, realizado pelo Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística (IBGE), esses produtores têm sofrido ao longo dos anos um processo 

de redução nas suas rendas, e a exclusão de trabalhadores rurais chegou ao redor de 100.000 

propriedades agrícolas por ano, de 1985 a 1995 (GTI, 2003).  

 Neste contexto, o PNPB foi concebido como uma alavanca para a inclusão social e a 

participação da agricultura familiar. As premissas do grupo de trabalho interministerial 

consideravam que a participação da agricultura familiar na taxa de 6% do mercado de 

biodiesel levaria a geração de 269.691 empregos. De acordo com o PNA (2005), a cada 1% de 

participação da agricultura familiar haveria geração de 45/49.000 empregos no campo. 

 O estudo ainda cita que cada emprego no campo poderá gerar três na cidade. No 

lançamento do PNPB, a Embrapa também previu a criação de aproximativamente 260 mil 

empregos diretos apenas na área agrícola para chegar ao B5. Esta previsão foi baseada na 

média de 0,09 emprego por hectare, valor aproximado entre os observados para a agricultura 

familiar e a agroindústria, considerando as projeções de área a ser cultivada. 

 De acordo com o Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (NAE, 

2004) eram esperados 260.000 empregos diretos e ainda mais indiretos. Neste contexto, o 

PNPB apareceu como uma maneira barata de estimular a criação de empregos. 

 Contudo, após quatro anos da sua criação, o balanço social do PNPB é muito 

controverso e fica difícil contabilizar os resultados concretos. Para avaliar este 

objetivo pode ser feita uma avaliação da implementação do Selo de Combustível 

Social (SCS), por um lado, e a avaliação da participação de matérias-primas 

alternativas à soja e que favorecem a inclusão social, por outro.  

3.4.1 Sobre o Selo Social 
 
 De acordo com o MDA (2008), do total de 62 empresas autorizadas a produzir 

biodiesel no Brasil, 29 eram detentoras do Selo Combustível Social em 21/11/2008, sendo 7 

no nordeste, 2 na região norte, 11 no centro-ceste, 5 em São Paulo e 4 no Rio Grande do Sul. 

A produção dessas usinas representou 99% do total da produção de 2008 (ANP, 2008), o que é 

um índice de sucesso do programa. 
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 Já em 19/09/2007, um comunicado do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 

indicava:  

  “Hoje, 21 empresas possuem o Selo Combustível Social concedido pelo 
 MDA, representando a inserção de mais de 90 mil agricultores familiares na cadeia 
 produtiva de matérias-primas como a mamona, a soja, o dendê e o girassol para o 
 processo de fabricação do biodiesel, em aproximadamente 540 mil hectares 
 plantados” (MDA, 2007, p1) 

 Segundo o coordenador do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel 

(PNPB), pelo Ministerio do Desenvolvimento Agrário (MDA), Arnoldo de Campos, em junho 

de 2008 cerca de cem mil famílias participavam do programa do selo combustível social que 

estimula a produção de oleaginosas de forma consorciada com a produção de alimentos. A 

economia em 2008 com a diminuição das importações de diesel, é estimada em US$ 600 

milhões. 

"Essa renda, que iria para o exterior, acabará nos pequenos e médios municípios onde 
a atividade agrícola e as indústrias de biodiesel estão ajudando a dinamizar as 
economias locais, levando desenvolvimento com distribuição de renda e justiça 
social” (MDA, 2008, p1) 

 Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, o Selo 

Combustível Social permitiu a organização das comunidades: “Já temos 540 mil hectares 

plantados pela agricultura familiar, com 97 mil famílias na produção de biodiesel, das quais 

mais de 50% no Nordeste (OLIVEIRA et al, 2008). 

 Ora fala-se em famílias, ora em agricultores, porém nunca em quantidade de empregos 

gerados para poder comparar com as expectativas do plano inicial. Tudo indica que existe de 

fato o envolvimento de muita gente no programa, porém, é bem pouco provável que o 

biodiesel seja a fonte principal de renda destas famílias. Consequentemente é difícil avaliar a 

quantidade de empregos efetivamente gerados. Para ver o impacto na economia é interessante 

quantificar o volume de oleaginosas oriundas do programa selo combustível social.  

 Considerando que o selo somente é concedido para os produtores de biodiesel 

que comprem matéria-prima da agricultura familiar em percentual mínimo de 50% na 

região Nordeste e no Semi-árido, 10% nas regiões Norte e Centro-Oeste e 30% nas 

regiões Sudeste e Sul, se aplicamos estas porcentagens acima da produção das 

empresas respectivas destas regiões divulgadas pela ANP e já detentoras do selo, então 
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chega-se à conclusão de que os volumes mínimos oriundos da agricultura familiar 

representam 208.579 m3, 23% do total produzido.  Isto representa 4.347 famílias para 

cada 1% de participação da agricultura familiar, bem menos que a perspectiva inicial 

de 45.000 empregos para cada 1% de participação da agricultura familiar anunciados 

anteriormente.  

 Considerando as 97.000 famílias anunciadas pelo governo, este volume 

representa um volume médio por família e por mês de 179 litros de óleo vegetal, 

considerando que a margem de lucro por litro é inferior a 0,5 R$ por litro, o PNPB não 

contribui de maneira significativa no aumento de renda da agricultura familiar, já que 

representa menos de um quarto de salário mínimo por família por mês. 

3.4.2 Sobre a participação das matérias-primas 
 
 Não existe um rastreamento sistemático das matérias-primas utilizadas para a 

produção de biodiesel. O B100 é uma mistura resultante de varias matérias-primas, e não 

existe método simples para verificar quais foram. Contudo, a ANP recebe a cada mês o 

balanço da produção de todas as empresas do setor e publica um boletim mensal. 

 A revista BiodieselBR relata numa matéria que um de seu repórter, tendo solicitado a 

informação precisa à ANP, não foi atendido, sob a alegação de que se tratava de informações 

estratégicas. O repórter foi encaminhado ao MDA, que tampouco tinha a informação.  

  “Essa informação é essencial para que se tenha um perfil do biodiesel nacional. Entre 
as diversas utilidades, seria possível saber se a inclusão social está acontecendo e se o 
dinheiro gasto pela população para o diesel B3 está realmente ajudando a agricultura 
familiar [...] O que se pode deduzir leva a conclusões óbvias: a soja é a base de todo o 
programa de biodiesel e o investimento em mamona não deu resultados palpáveis” 
(REVISTA BIODIESELBR, 2008 ; p.20). 

 De acordo com entrevista concedida pelo próprio coordenador do PNPB no âmbito do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Arnoldo de Campos, “o governo não sabe do 

que é feito o biodiesel no país”. A Casa Civil informa também que “não existe um 

acompanhamento sistemático sobre o volume e as matérias-primas usadas na produção de 

biodiesel”. 

 Segundo a assessoria do ministério, não é objetivo do governo fazer esse controle 
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sobre a produção. Da mesma forma, a assessoria do Ministério das Minas e Energia informa 

que não produz levantamentos sobre as matérias-primas usadas pelas indústrias de óleo 

vegetal na mistura do biodiesel. O coordenador do Programa no MDA diz que a apuração da 

origem do biodiesel se torna ainda mais complicada porque a ANP não exige da empresa que 

vence os leilões e fornece os produtos para a distribuidora a informação detalhada da 

produção.  

 A ANP apenas vistoria o óleo no final para saber se está dentro das especificações 

técnicas. “O que acontece muitas vezes é que a indústria de óleo vegetal faz uma mistura de 

óleo de soja com outras oleaginosas. Não há controle sobre o processo produtivo”, explica 

Campos (REVISTA BIODIESELBR, 2008 ; p.20). 

 Neste contexto, e devido à pressão da mídia, o MME resolveu publicar, em janeiro de 

2009, a participação de cada oleaginosa na produção de biodiesel. Cruzando com as 

informações da ANP, aparecem os seguintes resultados: 

Tabela 16: Matérias-primas utilizadas para a produção de biodiesel no Brasil em 2008 

 m3 % 

Óleo de soja 924.364 79,4% 

Sebo 215.419 18,5% 

Óleo de algodão 21.537 1,85% 

Óleo de dendê 2.236 0,19% 

Óleo de mamona 154 0,013% 

Gordura de porco 542 0,047% 

Óleo de fritura usado 42 0,004% 

TOTAL 1.164.294 100,0% 
Fonte: Elaboração própria baseada nas informações do site BiodieselBR  e da ANP. 

 Entre as matérias-primas utilizadas, a soja chega em primeira posição, com 79,4% de 

participação na produção de biodiesel, e 97,4% entre os óleos vegetais, seguido de sebo 

bovino, com 18,5% de participação, única matéria-prima, juntamente com a gordura de porco, 

que não provém de um óleo vegetal. O algodão ocupa a terceira posição, com 1,85%. 

 O dendê, que tem maior foco social, participa com menos de 0,2%, e o girassol nem 
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aparece. A mamona não tem participação significativa, e de acordo com as informações do 

MME, deixou de ser utilizada depois do mês de janeiro. 

 A forte participação da soja não é uma surpresa. De acordo com os estudos da 

Embrapa, a participação da soja no programa B5 era prevista em 76%. Outro fator que 

contribuiu para a forte participação da soja é o Decreto 6.458, de 14 de maio de 2008, 

que ampliou a isenção fiscal inicialmente reservada à mamona e ao dendê para todas as 

matérias-primas produzidas na região Norte e Nordeste adquiridas de agricultores 

familiares, inclusive da soja.   

 As participações do dendê e da mamona, que, de acordo com o NAE (2004), eram 

esperadas em 9% e 15%, respectivamente, não se concretizaram. Aquilo que surpreende é a 

forte penetração do sebo bovino, particularmente no Sudeste, por falta de outra matéria-prima 

competitiva. 

A análise desses números permite uma constatação interessante, isto é: por um lado, 

23% da produção é adquirida da agricultura familiar, como visto no ponto 3.4.1; por outro 

lado, apenas 2,27% da produção é oriunda daquelas matérias-primas que caracterizam maior 

inserção social – como a mamona e do dendê, por exemplo –, enquanto 97,73% da produção é 

proveniente do sebo bovino, do algodão e da soja, os quais não são conhecidos por terem 

qualidades de inclusão social. Logo, existe certa contradição nos números. 

 Em consequência, conclui-se que daqueles 23% de matéria-prima oriunda da 

agricultura familiar a grande maioria provém da soja. Especificamente, deduz-se, por 

eliminação, que esta parte seria da ordem de 20%, visto que dos 23% da produção adquirida 

da agricultura familiar apenas 2,27% poderiam ser de outras oleaginosas. Caberia um trabalho 

de pesquisa para verificar que tipo de agricultura familiar está relacionada com a soja. Cabe 

citar o comentário de Marcello Brito, da Agropalma, em entrevista ao Valor Econômico “Fala-

se do biodiesel como uma oportunidade de inclusão da agricultura familiar, mas quem na 

agricultura familiar produz soja ou sebo?” (VALOR ECONÔMICO, 2008) 

 Enfim, de acordo com Schlesinger (2008), a demanda de óleo de soja para 

biodiesel não necessariamente implica a criação de novos empregos. Isso porque a 

demanda por biodiesel permite ao Brasil resolver a questão do excesso de oferta de 
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óleo vegetal e da ociosidade das indústrias de esmagamento nacionais sem implicar a 

expansão de novas áreas, o que depende em primeira instância da demanda de farelo.  

 Outra constatação importante, resultante da análise da figura 16, é que, somando-se a 

participação do sebo bovino, de 18,5%, à participação da soja, de 79,4%, e considerando que 

ambos são subprodutos do mercados de carnes, verifica-se que 98% do biodiesel brasileiro é 

um subproduto do mercado de carnes. De fato, vale lembrar que a oferta de óleo de soja 

depende primeiramente da demanda do mercado de farelo proteico e, indiretamente, do 

mercado internacional de carne. 

 A dependência do PNPB do mercado de soja e carne constitui uma grande 

vulnerabilidade, isso porque as metas do programa e o custo suportado pela sociedade 

dependem de mercados completamente alheios ao mercado de biocombustíveis e 

reconhecidos por terem alta volatilidade. Mudanças fortes no mercado mundial de carnes são 

possíveis, não apenas porque a demanda de carne possui uma elasticidade grande em relação 

às variações do PIB, mas também por eventos pontuais. Os últimos anos mostraram vários 

eventos que impactaram o mercado de carne de forma radical e imprevisível, como a doença 

da vaca louca (encefalopatia espongiforme transmissível), a gripe aviária, a gripe porcina ou 

ainda as restrições às exportações decretadas unilateralmente pelos países consumidores por 

diversos motivos. 

 O correto, para evitar uma exposição desmesurada aos riscos de preço dos mercados 

internacionais de matéria-prima, seria que o PNPB estivesse perfeitamente integrado com 

uma política nacional de produção de óleos vegetais. Idealmente, as oleaginosas que não 

competem com alimentos, como a mamona ou o pinhão-manso, são as mais indicadas por se 

beneficiarem de volatilidade menor e de um controle maior dos preços de venda. Em segundo 

lugar convém privilegiar oleaginosas com maior taxa de óleo e cuja demanda depende do 

mercado de óleos vegetais e biodiesel e não de outros mercados, e que apresentam maior 

eficiência fotossintética.  
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3.5 Justificativas de ordem geográfica 

 

No intuito de avaliar o real potencial brasileiro de produção de matérias-primas para 

o biodiesel, este subcapítulo discute o potencial de crescimento das áreas agrícolas e o 

potencial de crescimento das principais matérias-primas: gordura animal, pinhão-manso, 

mamona, soja e dendê. Foram excluídas do escopo as demais matérias-primas, por não 

apresentarem um potencial expressivo no curto prazo.  

3.5.1 O potencial de crescimento das áreas agrícolas 

Conforme demonstrado neste subcapítulo, o Brasil é considerado hoje a última 

fronteira agrícola do planeta, o que representa uma vantagem competitiva de primeira 

ordem na produção biocombustíveis. 

 Em 2000, 11% da área terrestre do planeta (1,397 bilhões de ha) era utilizada 

para cultivo (FAO, 2004). A quantidade de terras agricultáveis remanescentes e ainda 

não utilizadas para atender ao crescimento da produção está sujeita a muitas 

controvérsias: as estimativas variam entre 335 a 1.800 milhões de hectares (Mha). 

É interessante observar que qualquer que seja o estudo, 90% das terras 

remanescentes estão situadas na América Latina e na África Subsaariana, sendo 50% 

em apenas sete países: Brasil, República Democrática do Congo, Sudão, Angola, 

Argentina, Colômbia e Bolívia. Das terras disponíveis para lavouras, o Brasil tem um 

potencial de crescimento de 77 Mha (CIRAD, 2006). 

De acordo com outras fontes (NAPPO, 2006; GAZZONI, 2006b, NAE, 2004), 

o Brasil tem entre 70 e 90 Mha disponíveis para novas lavouras, sem comprometer a 

floresta amazônica e sem contar com a recuperação de áreas degradadas pelo 

desflorestamento e pelo uso intensivo do solo. Além disso, as áreas aptas para o 

cultivo de dendê atingem, na Amazônia, cerca de 70 Mha, das quais cerca de 40% com 

alta aptidão. 

Em contrapartida, estima-se uma necessidade de apenas 3 Mha para atender às 
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necessidades do B5 (NAE, 2004). Ou seja, a disponibilidade de terra não é um fator 

limitante no Brasil, como é nos outros países ocidentais. 

O potencial de crescimento de curto prazo nos demais países produtores de 

óleos vegetais parece limitado de acordo com OCDE (2006). Não está incluso neste 

panorama o óleo de palma, que tem grande potencial de crescimento, porém apenas no 

médio prazo, em horizonte superior a cinco anos, que é o tempo necessário para a 

palmeira de dendê ser plenamente produtiva. 

Nos países ocidentais de clima temperado, especialmente na Europa, o girassol 

e a colza estão conhecendo um grande crescimento na cadeia de produção do biodiesel. 

Porém, as áreas disponíveis estão cada vez mais escassas, com exceção do Canadá 

(OCDE, 2006). 

Na Argentina, a área para a produção da soja é considerada como próxima do 

seu máximo. Nos Estados Unidos, de acordo com as previsões do United States 

Department of Agriculture (USDA), as áreas disponíveis para crescimento são 

extremamente limitadas e muito disputadas pela soja, pelo milho e pelo trigo. Na 

China, também as áreas de crescimento da soja têm restrições devido às necessidades de 

condições climáticas muito específicas (USB, 2006). 

Finalmente, para demonstrar o quanto a disponibilidade de áreas é uma vantagem 

competitiva para o Brasil, é interessante avaliar os cálculos feitos pela OCDE. Para substituir 

10% do consumo de combustíveis para o transporte por biocombustíveis nos Estados Unidos, 

Canadá e União Europeia, seria necessário ocupar de 30 a 70% das áreas atuais de lavouras, 

que, nesses países, já se encontram em seus limites. 

Para alcançar a mesma taxa de substituição de 10%, o Brasil precisa de menos de 3% 

da sua área de lavoura (OCDE, 2006). O caso do etanol brasileiro é um bom exemplo: 

A área dedicada à cana-de-açúcar representa apenas 1,2% do total da área 

agrícola brasileira, correspondente a 280 Mha (CONAB, 2008). Desse valor, apenas 60 

Mha são dedicados a lavouras, sendo o resto pastagens. Com 1,2% do total de suas 

terras agrícolas e com menos de 1% da sua extensão territorial, o Brasil consegue 

substituir mais de 50% da gasolina consumida. Essa situação é muito privilegiada e 

não se repete nos países desenvolvidos. Vale destacar, ainda, que a área dedicada à 
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produção de etanol cresceu apenas 1,1 Mha nos últimos dez anos, bem menos que o 

crescimento da área cultivada com grãos no mesmo período (SOUSA & ZECHIN, 

2008)  

Considerando-se ainda o potencial brasileiro de expansão, que, segundo o diretor 

presidente da Embrapa, pode chegar a mais 90 Mha a serem explorados (CRESTANA, 2005), 

há pouco risco de a cana-de-açúcar comprometer a produção de alimentos no Brasil. 

Em resumo, do ponto de vista das justificativas de ordem geográfica – que 

apresentavam o Brasil como um país de grande potencial agrícola na produção de oleaginosas 

– foi verificado que, de fato, ainda existem grandes áreas disponíveis de crescimento agrícola, 

essencialmente no Centro-Oeste e no Norte do País. Sem duvida, esta disponibilidade de 

terras é um fator-chave para o sucesso de qualquer programa de biocombustíveis, no entanto, 

não uma condição suficiente. Não basta ter as terras para acomodar o crescimento da 

produção agrícola, é preciso ainda contar com uma organização fundiária adequada para o 

aproveitamento produtivo destas áreas e com recursos, tanto os humanos quanto em 

investimentos necessários para concretizar o potencial de crescimento estimado. 

Confirmando este fato, o depoimento informal de Iderlon Azevedo, executivo da 

Braspalma, empresa que têm vocação em investir no dendê para biodiesel: “apesar da 

literatura falar de 70 Mha disponíveis, não se conseguem achar módulos de 20 mil hectares 

para investir, principalmente devido a questões fundiárias e a indefinições das políticas 

públicas”. 

Estes elementos apontam para que o Brasil concentre esforços em resolver questões 

fundiárias, em rever a legislação ambiental para o uso do solo,  em investir na mão-de-obra 

nas regiões produtoras e em promover programas intensos de qualificação no manejo das 

oleaginosas. Também deve assegurar que existam as condições do agronegócio para investir 

nos equipamentos necessários ao manejo agrícola, ao processamento e à logística associada 

aos cultivos. 

Sem se resolver tais questões, persistirá um dos maiores contrassensos sobre o uso 

das terras no País. Com efeito, como é possível haver tamanha área desmatada anualmente na 

Amazônia para pecuária ou lavouras, se o Brasil é o país que detém a maior reserva mundial 

de terras disponíveis para agricultura?  
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3.5.2 Mercado brasileiro de gorduras animais 

 

De acordo com a ANP (2009) a participação do sebo bovino na produção de 

biodiesel atingiu 18% do total das matérias-primas utilizadas em 2008, a maior 

contribuição depois do óleo de soja. 

Não era prevista uma participação tão expressiva do sebo na produção de 

biodiesel no Brasil, sendo que tal participação explica-se em particular pela alta dos 

preços dos óleos vegetais e pela abundância de frigoríficos no Brasil. 

O sebo liquefeito é um óleo como qualquer outro para fins de produzir 

biodiesel, com o inconveniente de que o biodiesel de sebo torna-se sólido a 

temperaturas abaixo de 10°C. 

Em função do baixo custo de obtenção dessa matéria-prima, o biodiesel de 

sebo apresenta um custo de produção pouco inferior ao biodiesel de óleo de soja, 

entretanto, o sebo ainda é muito usado como combustível para as caldeiras dos 

frigoríficos. 

Cada boi abatido fornece cerca de 15 quilos de sebo aproveitável, o sebo junto 

da pele não é usado. Com o abate de 23 milhões de cabeças em 2007, o potencial 

brasileiro de produção é de quase 350 milhões de litros de biodiesel de sebo por ano, 

ou seja, 0,3 milhões de toneladas. 

Este potencial representa 1% do consumo de diesel no país, ou seja entre 20 a 

30% das necessidades do PNPB na sua primeira fase até 2% de incorporação. Porém, 

esse não é um potencial 100% aproveitável, em particular por motivos logísticos, uma 

vez que existem distâncias grandes entre o frigorífico e a usina de biodiesel, e também 

pelos usos alternativos do sebo. Todavia representa um pontapé importante para 

cumprir as metas iniciais do PNPB e esperar até que os óleos vegetais adquiram preços 

mais acessíveis.  

3.5.3 Pinhão-manso, nada de concreto no curto prazo 

Para avaliar o potencial tão promissor do pinhão-manso, foram feitas várias 

visitas a campo em Minas Gerais para avaliar o estado da arte desse cultivo. As visitas 

incluíram encontros junto a pesquisadores da Empresa de Pesquisa Agropecuária de 



 

 

105 

Minas Gerais (Epamig), do Centre de Coopération Internationale en Recherche 

Agronomique pour le Développement (Cirad) em Brasília, dos produtores de sementes de 

pinhão-manso em Janaúba, e de Reinhard Henning (dono do site www.jatropha.de), 

especialista internacional no assunto. A conclusão compartilhada com os pesquisadores 

da Embrapa é que é necessário ter muita cautela com o pinhão-manso, que não 

apresenta um potencial de curto prazo para o biodiesel. Mesmo na Índia, onde o 

pinhão-manso é um dos pilares do programa de produção de biodiesel, ainda não 

existem resultados conclusivos, de acordo com o relatório da Embrapa “Viagem à 

Índia para prospecção de tecnologias sobre mamona e pinhão-manso” (2006). Os 

principais motivos que levaram a esta exclusão foram: 

● Falta de conhecimento sobre o manejo das pragas e doenças; 

● Falta de conhecimento sobre a produtividade real em função dos solos e da 

 quantidade de água realmente necessária; 

● Falta de experiências maduras no Brasil e no resto do mundo, e inúmeros 

 relatos de fracasso de vários projetos anteriores na África e na Índia. 

● Custo da colheita mais alto do que o preço do óleo nas condições observadas 

durante o estudo; 

● Dificuldade no aproveitamento da torta, devido à toxicidade da mesma.  

3.5.4 Mamona, um potencial controverso 

 

A mamona é cultivada na região Nordeste do Brasil, principalmente em 

condições de sequeiro. A Bahia é responsável por cerca de 60% da produção regional. 

A produção nacional chegou a 150 mil toneladas de bagas em 1990, caindo para níveis 

próximos a 40 mil t. de 1993 a 1999, e voltando, em 2002, para cerca de 100 mil 

toneladas. O teor de óleo das sementes de mamona é de cerca de 48% (NAE, 2004).  

Em 2002, a área de cultura de mamona no país ainda era pequena, de apenas  

130 mil hectares, constituindo-se principalmente de pequenas unidades de 

aproximadamente 15 hectares cada uma. Se considerarmos um programa de 

substituição a 1% do óleo diesel a partir da mamona, seria preciso multiplicar por oito 
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a produção atual (NAE, 2004). 

Para atender a demanda gerada pelo B2 no Nordeste, a produção de mamona 

deverá crescer em até 180% em relação à produção de 2004 (BOUÇAS, 2005). Os 

primeiros documentos oficiais do PNPB tinham a perspectiva de alcançar mais de 600 

mil hectares até 2007 (PNA, 2005). 

Teoricamente isto é possível, mas implica resolver de imediato algumas 

questões complexas, como: i) que modelo de produção utilizar para envolver a 

agricultura familiar no processo e ter geração de renda efetiva; ii) que tratamento dar à 

questão do alto custo de oportunidade do óleo de mamona para usos não energéticos; e 

iii) quais tipos de suporte técnico e pesquisa devem ser desenvolvidos para o manejo 

adequado da mamona (NAE, 2004). 

Uma avaliação do cultivo da mamona desde o lançamento do PNPB até 2008 

mostra que, até o momento, a mamona sofre da pior produtividade com relação às 

demais culturas, a agricultura familiar não conseguiu acessar a tecnologia necessária 

para garantir a rentabilidade satisfatória e a área plantada não aumentou com o 

crescimento da demanda (FREITAS, 2008). 

A oferta atual de óleo de mamona sequer atende a demanda da indústria 

química. Em 2007, a produção brasileira foi de 98,4 mil toneladas, segundo o IBGE, 

menos do que uma só planta de biodiesel poderia processar (CRUZ & SALGADO, 

2008). 

O Brasil já foi o maior produtor de óleo de mamona no mundo, mas hoje não 

tem produção significativa e perdeu o posto para a Índia, que representa 49% da 

produção mundial, e a China, que detém 29% da produção mundial. Uma só empresa, a 

Mitsubishi, consome sozinha mais óleo de mamona do que o que o Brasil inteiro 

produz (FREITAS, 2008). 

“Sobre a mamona, existem duas certezas: que ela não serve como alimento e 

não serve para o biodiesel”, disse Marcello Brito, diretor comercial da Agropalma. 

“Ela pode se tornar uma boa alternativa no futuro, mas, no momento, não é. O governo 

é que tem insistido” (CRUZ, 2008). 

Concretamente, a mamona representou apenas 0,013% do total das matérias-
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primas para a produção de biodiesel em 2008, de acordo com a ANP (2009). O próprio 

presidente Lula reconhece as dificuldades ao discursar em defesa da mamona:  

“Nós tivemos problemas. Como o programa é novo, ele comporta todo 

e qualquer problema, porque nós estamos consertando. Isso é como uma 

criança. A mãe vai aprendendo a cuidar do filho em coisas que ele faz todo 

santo dia” (Revista BiodieselBR, n °7, outubro/novembro de 2008, p.12). 

Os gargalos da mamona 

Os desafios do tratamento do bagaço tóxico e as questões logísticas se fazem 

mais evidentes à medida que a produção ganha escala. Sabe-se que a torta de mamona 

contém alto índice de toxidade, devendo ser tratada para poder ser utilizada como 

ração animal ou ainda fertilizante agrícola. Esse cenário causa preocupação devido ao 

rumo que essa atividade agrícola poderá tomar, se o manejo do solo não for feito de 

maneira correta. Sem os devidos cuidados, poderá haver desgaste de solos e uso 

indiscriminado de defensivos agrícolas e fertilizantes para compensar a falta da 

rotatividade das culturas. De fato, estudos indicam que a mamona não deve ser 

plantada por mais de dois anos no mesmo local, devendo haver rotatividade de culturas 

nestas áreas (FILHO, 2006). 

Entre o final de 2003, quando foram concluídos os trabalhos da comissão 

interministerial, e o lançamento efetivo do PNPB, em finais de 2004, já houve algumas vozes 

para avisar que a mamona não podia ser mais vista como cultura prioritária ou exclusiva 

no programa. 

Já em 2005 ficou claro, através de um estudo da CONAB, que, mesmo sem 

considerar o custo de oportunidade do óleo de mamona, o custo de produção era o mais 

caro entre as várias outras opções de produção de biodiesel, sem contar que o óleo de 

mamona é menos recomendável para a qualidade final do biodiesel em comparação 

com as demais matérias-primas (BOUÇAS, 2005). 

O NAE (2004 p.58) já alertava:  

“O óleo de mamona é muito utilizado no mundo, em diversos 

segmentos da indústria química e de alimentos. Os preços atingidos no 

mercado internacional são relativamente estáveis nos últimos dez anos (na 
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faixa de US$ 1,03/ kg em 2002). O óleo processado, refinado ou desodorizado, 

atingia pelo menos 50% a mais deste valor. O mercado mundial é de centenas 

de milhares de toneladas (~800.000 t.). Portanto, o valor alternativo do óleo é 

quatro vezes maior que o custo do diesel mineral e é praticamente o dobro do 

custo de produção estimado. O impacto de uma grande oferta neste custo de 

oportunidade não tem sido quantificado, nem a possível expansão do mercado 

de óleo para preços menores. Este é um fator muito importante para se verificar 

a viabilidade de produção do biodiesel de mamona nos próximos anos”  

Com baixa produtividade e produção concentrada na agricultura de pequena 

escala, a mamona sequer serve, sozinha, para produzir biodiesel. A ANP considera a 

viscosidade da oleaginosa imprópria para a produção do combustível sem a adição do 

óleo de outras matérias-primas. 

Neste contexto, considerando os elementos apresentados acima, a mamona 

nunca apresentou e nem vai apresentar um potencial de produção significativo para o 

biodiesel. Com as dificuldades da mamona, são também as expectativas de geração de 

emprego e de cultivo do semi-árido que ficam comprometidas.  

3.5.5  Óleo de soja 

 

O mercado da soja é um mercado de commodities típico, com margens baixas. 

Há pouca diferenciação entre produtos e é necessária muita tecnologia para se obterem 

custos de produção e logística mínimos e possibilidades de escalas grandes. Por isto é 

um mercado dominado pelas empresas multinacionais do agronegócio. A soja 

desempenha papel importante na alimentação humana e animal pelo alto teor de 

proteína, além de ser matéria-prima para a indústria alimentícia e não-alimentícia. 

A alta liquidez da soja, a sua logística consolidada ao longo dos últimos 30 

anos, as práticas já implementadas e a capacidade de expansão rápida explicam por 

que continuará a ser uma fonte significativa de óleo vegetal nos próximos anos. 

De acordo com a Abiove, em média o Brasil exporta a metade da sua produção 

na forma de grãos para China e Europa. O consumo interno de óleo de soja para fins 

alimentícios é de 3 a 3,5 milhões de toneladas por ano, e o saldo é destinado às 

exportações e à produção de biodiesel. 
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Em 2008 o Brasil se tornou o primeiro exportador mundial de soja e é o 

segundo maior produtor, atrás dos Estados Unidos. A tendência é que se torne o maior 

produtor mundial antes de 2015. Em 2007 as exportações de soja disputavam com as 

exportações de carnes o primeiro lugar na pauta de exportações brasileiras. A soja 

representou 19,5% do total das exportações do agronegócio (SCHLESINGER, 2008). 

3.5.5.1 Histórico e situação atual 

Originaria da Ásia, a soja chegou à Europa no século 18, espalhando-se para as 

Américas e a África. Foi introduzida no Brasil há 125 anos e sua produção conheceu um 

crescimento exponencial a partir dos anos 1950/1960. Na safra de 1995/96, tornou-se a 

variedade com maior área (11 Mha), superando todos os demais cultivos. 

Hoje a área ultrapassa os 21 Mha, o que representa 45% do total de 47,3 Mha das 

lavouras de grãos no Brasil, contabilizadas pela Conab, excluindo-se cana-de-açúcar e frutas 

(CONAB, 2008). Em segundo lugar vem o milho com, 14,7 Mha, e a seguir o feijão, com 4 

Mha. A título de comparação, a safra de cana-de-açúcar de 2008 atingiu 8,98 Mha, sendo 43% 

para a produção de açúcar e 57% para a de etanol (CONAB, 2008) 

As empresas de esmagamento da soja, que processam o grão separando o óleo do 

farelo, conheceram um período de fortes concentrações, e estão hoje dominadas pelas 

tradicionais multinacionais “ABCD” (ADM, Bunge, Cargil e Dreyfus), persistindo algumas 

poucas empresas nacionais. 

A indústria de esmagamento brasileira sofre de forte taxa de ociosidade, que se 

explica em parte pelas exportações maciças de grão inteiro. Situação inclusive favorecida pela 

Lei Kandir, a qual confere menos tributação para a exportação do grão inteiro do que para a 

exportação dos seus subprodutos (FÉRRES, 2006). 

O crescimento consistente da soja foi estimulado pela introdução de novas 

variedades oriundas dos Estados Unidos, pelo uso de cal para compensar a acidez do solo, 

pela forte demanda dos mercados externos, pelas possibilidades de mecanização e pelo 

desenvolvimento de políticas institucionais de pesquisa e desenvolvimento, com destaque 

para  inovações, como por exemplo, o plantio direto (Entrevista pessoal com representantes 

do Cirad. Janeiro de 2007, Brasília). Outro fator importante foram os preços baixos da terra 

no Centro-Oeste, associado aos incentivos para o desflorestamento, o que atraiu mão-de-obra 
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qualificada do Sul do país. Desde então a soja sempre foi considerada como uma maneira de 

promover o desenvolvimento no interior, de manter a mão-de-obra no campo e como uma 

maneira de aproveitar as pastagens degradadas e contribuir significativamente para os 

resultados da balança de comercio exterior.  

Atualmente, mais de 4,5 milhões de empregos estão direta ou indiretamente 

ligados à indústria da soja, bem como 5,5% do PIB brasileiro (FURLAN JR, 2006). A 

soja foi o carro-chefe da agricultura brasileira, estimulando a profissionalização do 

agronegócio, o desenvolvimento de novas tecnologias de mecanização e de manejo 

agrícola e também promovendo uma forte infraestrutura logística, ainda insuficiente, 

mas bem melhor do que a de 20 anos atrás. 

De acordo com a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (ANEC), 

as exportações de soja atingiram U$ 9,308 bi em 2006, U$ 11,323 bi em 2007 e U$ 

17,982 bi em 2008. Do volume total produzido em 2008, 58,164 milhões de toneladas, 

foram exportados 67%, ou 39,097 milhões de toneladas, sendo uma parte na forma de 

óleo, 2,3 milhões de toneladas, outra, 12,3 milhões de toneladas, como farelo, e o 

restante de 24,5 milhões de toneladas na forma de grãos.  

Embora os Estados Unidos sejam o maior produtor mundial de soja, as maiores 

taxas de expansão da produção são as de Brasil e Argentina. No ano de 2007, elas 

foram, respectivamente, de 6,1%% e 16,5%, A produção norte-americana também teve 

aumento de 4,1%. Sozinha, a China respondeu por 44% das importações mundiais de 

soja, e por praticamente todo o aumento destas importações. Quanto aos preços 

mundiais, grão, farelo e óleo de soja sofreram aumentos de 2006 para 2007. Segundo a 

Abiove, as elevações foram de 25,4% para os dois primeiros e 41% para o último. Em 

2008, no entanto, os preços da soja no mercado internacional alcançaram o maior nível 

dos últimos dez anos. No caso do óleo de soja, trata-se de um recorde histórico: US$ 

900 a tonelada, em fevereiro de 2008, contra US$ 720, na média de 2007 

(SCHLESINGER, 2008). 

Como mostra a tabela 17, O Brasil é o segundo produtor mundial, atrás dos 

Estados Unidos, e produz mais de 27% do total mundial.  
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Tabela 17: Principais produtores mundiais de soja (mil toneladas) 

 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08* 

Estados 
Unidos 75.010 66.778 85.013 83.368 86.770 70.360 

Brasil 52.000 51.000 53.000 55.027 58.376** 61.000 

Argentina 35.500 33.000 39.000 40.500 47.200 47.000 

China 16.510 15.394 17.400 16.350 15.970 14.300 

Índia 4.000 6.800 5.850 6.300 7.690 9.300 

Paraguai 4.500 3.911 4.050 3.640 6.200 7.000 

Canadá 2.336 2.263 3.042 3.161 3.460 2.700 

Outros 6.933 7.385 8.391 11.374 11.604 8.190 

Total 196.789 186.531 215.746 216.559 237.270 219.850 

Fonte: SCHLESINGER (2008) 

3.5.5.2 Perspectivas futuras 

Nos últimos anos a taxa média de crescimento da produção de soja no Brasil 

foi de 11% ao ano, com exceção da safra de 2006, quando houve uma queda. Porém, é 

difícil manter essa taxa de crescimento por períodos longos. Os ganhos de 

produtividade muitas vezes são compensados por perdas na qualidade das terras no 

longo prazo, e também são necessários investimentos em maquinário, recursos 

humanos, infraestrutura e logística de escoamento da produção, que dificilmente 

podem ser sustentados de ano para ano.  

De acordo com estimativas do FAPRI (2007), a produção mundial alcançará 

280 milhões de toneladas na safra 2015/2016, ou seja, 27% maior do que a produção 

sobre a safra 2005/06. 

Conforme mostra a figura 20, esta produção deve se concentrar ainda mais no 

país. Brasil, Estados Unidos e Argentina passarão a responder, respectivamente, por 

33%, 30% e 21% da produção mundial. 

Ainda de acordo com o FAPRI, a área plantada no mundo deve aumentar de 

93,4 milhões de hectares em 2006/07 para 106,3 milhões de hectares em 2016/17. O 
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aumento da produção, em toneladas, será da ordem de 60 milhões, em relação a 

2006/07. 

 

 

Figura 20: Distribuição da produção mundial de soja em 2007/08 e 2016/17 

Fonte: SCHLESINGER (2008) 

 
 

Estas projeções correspondem a uma safra brasileira de soja em 2016/2017 na 

faixa de 92 milhões de toneladas, 53% a mais do que a safra de 2008/09. 

De acordo com a tabela 18, a safra brasileira deveria atingir 68 milhões de 

toneladas em 2010 e chegar a 113 milhões de toneladas em 2020, o que é compatível 

com as projeções do FAPRI. 

A produção dos três maiores produtores de soja deveria se expandir em 88 

milhões de toneladas até 2020, das quais 58 milhões de toneladas oriundas do Brasil, 

ou seja, 66% deste crescimento seria brasileiro. Em 2020, os três maiores produtores 

devem concentrar 85% da produção mundial de soja, que deverá atingir 300 milhões 

de toneladas (USB, 2006). 
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Tabela 18: Perspectivas de produção do complexo soja até 2020 (Milhões de t.) 

 2005 Previsão 2010  Previsão 2020  

 
Complexo 
soja (Mt) 

Conteúdo 
de óleo 

nos grãos 
(Mt) 

Complexo 
soja (Mt) 

Conteúdo 
de óleo 

nos grãos 
(Mt) 

Variação 
2005/2010 

Complexo 
soja (Mt) 

Conteúdo 
de óleo 

nos grãos 
(Mt) 

Variação 
2005/2020 

Estados 
Unidos 

83 15.8 86 16.3 4% 100 19.0 20% 

Argentina 40 7.6 44 8.4 10% 53 10.1 33% 

Brasil 55 10.5 68 12.9 24% 113 21.5 105% 

Total 178 33.8 198 37.6 11% 266 50.5 49% 

Fonte: USB (2006) 

 

 Segundo uma fonte brasileira, a Abiove, a safra do país deverá atingir um volume de 

94 milhões de toneladas em 2016 e 105 milhões de toneladas em 2020. Um pouco menor 

que a previsão do United Soybean Board (USB, 2006), porém, da mesma ordem de grandeza. 

A Abiove explica que esse aumento exigirá um acréscimo da área plantada de apenas 8 Mha, 

devido ao ganho da produtividade. Desta forma, o aumento de 70% da produção exigirá um 

acréscimo de apenas 37% da área, graças aos bons resultados de produtividade, estimados em 

1,5% ao ano (TRIGUEIRINHO, 2005) 

Considerando que 18% da produção é convertida em óleo, este crescimento implica 

uma oferta adicional de aproximativamente 11 milhões de toneladas de óleo de soja de 2007 a 

2016 no mundo e de 6 milhões de toneladas no Brasil. 

Concluindo, a crescente utilização de biocombustíveis no Brasil e em outros 

países influenciará de diversas maneiras a produção de soja no país, ainda que não seja 

o primeiro fator de contribuição e nem que, necessariamente, justifique ampliar o 

plantio para esse fim. Isto porque outros fatores mais importantes determinam a 

expansão. Atualmente, o fator principal das expectativas de crescimento acelerado da 

produção de soja no Brasil e nos demais países da região é a) o crescimento do 

mercado de carnes e b) a redução da área plantada nos Estados Unidos, maior produtor 

mundial, justamente em função dos elevados subsídios concedidos pelo governo 

daquele país à produção do etanol a partir do milho (SCHLESINGER, 2008). 

Por fim, as perspectivas apresentadas prevêem que o ritmo acelerado de 
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crescimento do agronegócio da soja perdure até 2020. O cruzamento de vários estudos 

prospectivos permitiu estimar que a produção adicional de óleo vegetal de soja entre 

2007 e 2016 seria aproximadamente de 11 milhões de toneladas no mundo, dos quais 

mais da metade, 6 milhões de toneladas no Brasil (USB, 2006; FAPRI, 2007, 

SCHLESINGER, 2008 e ABIOVE, 2004). Confirma-se a que existe um real potencial 

de crescimento do óleo de soja no Brasil.  

3.5.5.3 Discussão sobre o potencial da soja 

 Na balança, os impactos ambientais da soja, como expansão da monocultura, a 

redução da biodiversidade, o uso intensivo de defensivos e fertilizantes, o uso de 

sementes transgênicas, o desgaste das rodovias brasileiras para o transporte da safra a 

partir do interior, e a contribuição ao desflorestamento são pouco debatidos, dada a 

forte contribuição do agronegócio da soja para a economia do país. A produtividade de 

biodiesel por hectare é muito fraca, conforme visto no ponto 2.3.3; o balanço 

energético, em termos de emissões de gases de efeito estufa, ainda não foi 

demonstrado de maneira inequívoca e ainda suscita controvérsias. 

  No curto prazo, na medida em que a soja continua sendo o carro-chefe da 

produção brasileira de biodiesel, vale destacar duas recomendações: 

• Aumentar a quantidade de soja esmagada no país, diminuindo as exportações em grão 

e aumentando a produção nacional dos derivados  farelo e óleo. Além de trazer para 

dentro do país o valor agregado oriundo de uma matéria-prima nacional, esta medida 

vai aumentar as taxas de ocupação da indústria brasileira de esmagamento, que sofre 

de forte ociosidade e vai aumentar a disponibilidade de matéria-prima nacional para a 

produção de biodiesel (FERRÉS, 2006). 

 Para este fim seria necessário que o governo fizesse uma revisão da Lei Kandir, que 

 incentiva a exportação de grão inteiro em vez dos derivados da soja (FERRÉS, 2006). 

• Promover incentivos a integração pastagens e lavouras. O Brasil tem um rebanho 

bovino de quase 200 milhões de cabeça, ocupando quase 200 Mha, ou seja, uma 

cabeça por hectare. Esta organização da pecuária extensiva não otimiza o uso da terra, 

e pode vir a causar graves danos ambientais. Por exemplo, existe um efeito cascata 

ameaçador: a cana-de-açúcar cresce acima das áreas de soja, por exemplo, no Mato 
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Grosso do Sul e em Goiás, de modo que a soja procura novas áreas e substitui áreas de 

pastagens; em consequência, o gado migra para o Norte, causando desflorestamento e 

ocupação do cerrado.  

 Existem grandes oportunidades de integração entre lavouras e pecuária no sentido 

 promover a substituição de pastagens por lavouras e aproveitar o farelo para 

 complementar a alimentação animal, usando, dessa forma, menos áreas de pastagens e 

 diminuindo a pressão sobre os ecossistemas ainda preservados. 

 É uma maneira de fazer crescer a produção sem precisar aumentar a extensão das 

 terras agrícolas já em uso no país. 

 

3.5.6  Óleo de dendê 

 

3.5.6.1 Histórico 

O dendê é uma planta originária da África, trazida ao Brasil pelos escravos e 

que se adaptou bem ao clima tropical úmido do litoral baiano. Contudo, atualmente o 

Pará lidera a produção nacional de óleo de dendê, também conhecido como óleo de 

palma. É considerada a cultura que mais produz óleo por unidade de área plantada, 

dentre todas as oleaginosas mapeadas no Brasil 

Os óleos de palma e palmiste produzidos da cultura do dendezeiro são 

largamente utilizados em alimentação, na forma de margarina, cremes vegetais, 

gorduras industriais e óleo de cozinha, sendo também importante matéria-prima na 

indústria saboeira, de tintas e oligoquimia.  

Atualmente, 95% dos plantios existentes no mundo estão situados na faixa 

latitudinal de 10° ao norte e ao sul da linha do Equador, estando 80% da produção 

concentrados na Malásia e Indonésia. A necessidade de incorporar novas áreas de 

plantio torna a Amazônia brasileira a região com melhores condições para a expansão 

da cultura.  

O dendezeiro é uma palmeira que atinge até 15 m de altura, cultura 

permanente de vida útil de 25 a 30 anos, sendo que a produção de cachos tem início 
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3,5 anos após o plantio. Requer uma cultura em solos profundos, não compactos, 

médias mínimas de temperatura superiores a 24Cº, precipitações acima de 2000 

mm/ano, distribuídos durante todos os meses (BARCELOS ; CHAILLARD et al 1995 

e FURLAN JR, 2006). 

O óleo de palma (dendê) é o óleo cuja produção mais cresceu nas últimas 

décadas. Apesar de deter todas as condições necessárias para o cultivo do dendê em 

grande escala, o Brasil nem consegue satisfazer sua demanda interna e não 

acompanhou esta onda de crescimento. No entanto, a literatura afirma que o dendê é 

uma oportunidade: 

“Nunca, desde o fim do ciclo da borracha, a Amazônia teve uma oportunidade 
como esta, de criação de um sólido segmento agroindustrial que permitirá a melhoria 
da qualidade de vida de sua população. A cultura de dendezeiro, além das vantagens 
de mercado, cria condições para recuperação de áreas alteradas. São poucas as opções 
econômicas que oferecem uma garantia de renda permanente para a população 
amazônica sem agredir o meio ambiente. A cultura de dendezeiro se apresenta como 
uma opção excelente e com grande capacidade para geração de empregos e renda, pois 
cada dez hectares plantados criam um emprego direto. O dendezeiro pode ser 
cultivado em solos pobres, como é a maioria dos solos na Amazônia e em áreas 
desmatadas e degradadas, estabelecendo rapidamente uma cobertura arbórea, imitando 
a floresta tropical, protegendo o solo contra lixiviação e erosão, restaurando, assim, o 
balanço hídrico climatológico e contribuindo para a fixação de CO2 e liberação de 
O2” (FURLAN JÚNIOR et al., 2006 p78). 

 

O impulso ao incentivo da cultura do dendê ocorreu nos anos 1980, quando foi 

lançado pelo Ministério da Agricultura, através da Embrapa, o Programa Nacional de 

Pesquisas de Dendê, para garantir a segura expansão da dendeicultura nacional e a 

consolidação desse projeto, que por muito tempo viu-se praticamente paralisado por 

falta de recursos. 

Atualmente este e vários outros projetos envolvendo a dendeicultura estão em 

fase de desenvolvimento, incentivados pela ação governamental interessada 

principalmente no desenvolvimento de fontes alternativas de energia, tendo, além de 

outros produtos, o óleo extraído do dendê como recurso natural para a utilização como 

biocombustíveis. 

A Embrapa Amazônia Ocidental implantou há algum tempo a estação 

experimental do rio Urubu, na cidade de Rio Preto da Eva (EERU), onde 
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disponibilizou um sistema de produção de sementes e realizou pesquisas quanto ao 

melhoramento genético, pragas e manejo cultural do dendezeiro.  

A cultura do dendezeiro exige a integração da produção agrícola com o 

processamento industrial, isso porque, em virtude da rápida acidificação dos frutos, há 

necessidade de se processar o produto, no máximo, 24 horas após a colheita, tornando-

se necessária a instalação da planta de extração de óleo próxima ao local do plantio. 

Essa característica da cultura faz com que a geração de emprego e renda se concentre 

na própria área de plantio. 

De acordo com Urquiaga et al.(2004), a produtividade nas condições da 

Malásia permite obter mais de 4.300 litros por hectare de óleo de palma e 500 litros de 

óleo de palmiste, cujo valor comercial é ainda mais elevado. No Brasil, Silva (2006) 

confirma que a produtividade de óleo de dendê na Amazônia fica entre 4 e 5 toneladas 

por hectare.  

3.5.6.2 Gargalos 

Apesar do enorme potencial para o plantio de dendezeiros, o Brasil não ocupa 

hoje posição de destaque no contexto mundial em termos de produção de óleo de 

palma, nem na América Latina, ficando atrás de países como Colômbia, Costa Rica, 

Honduras e Equador. A produção anual brasileira não chega a 1,2% da produção na 

Malásia. A indústria é tão marginal que 72% da produção está na mão de um só 

produtor: a Agropalma. 

O Brasil importa cerca de quase a metade do do óleo de dendê consumido no 

país para alimentação, produção de cosméticos, produtos farmacêuticos, etc, sendo que 

nacionalmente representamos apenas uma parcela de 0,53% da produção mundial 

(PERES et al., 2005). 

De acordo com Furlan Jr. (2006), os gargalos são: 

i) Legislação inadequada, não permitindo a utilização do dendezeiro como planta de 

reflorestamento em áreas degradadas no entorno das grandes metrópoles da 

Amazônia. Problemas fundiários. 
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ii) Pequena capacidade de produção de sementes no Brasil. 

iii) Pouca disponibilidade de compra de sementes no exterior em virtude dos 

programas de expansão de outros países 

iv) Pouco investimento em pesquisa de toda a cadeia produtiva, que trouxe como 

consequência a redução do número de pesquisadores formados e a insegurança de 

investidores novos 

v) Inexistência de mão-de-obra qualificada em todos os níveis para ampliação rápida 

das áreas de cultivo 

vi) O desinteresse da classe política em geral por atividades que não tenham resultados 

para divulgação imediata, principalmente quando o programa se traduz como vetor 

estratégico de inclusão social para assentados e/ou comunidades isoladas 

vii)  O elevado nível de investimentos exigido na implantação dessa cultura e a 

necessidade de se ter uma usina de extração de óleo associada ao empreendimento 

agrícola. 

3.5.6.3 Benefícios 

O processamento dos frutos da palma fornece, em média, os produtos e 

subprodutos listados na tabela 19.  

Tabela 19: Produtos obtidos no processamento dos frutos do dendezeiro 

Óleo de palma bruto 20,0% 

Óleo de palmiste 1,5% 

Torta de palmiste 3,5% 

Cachos vazios 22,0% 

Fibras 12,0% 

Cascas 5,0% 

Efluentes líquidos 50,0% 

  Fonte: FURLAN JR (2006) 
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O aproveitamento dos produtos provenientes do dendezeiro é praticamente 

total. A torta de palmiste tem alto valor como adubo orgânico ou ração animal. Cachos, 

cascas e fibras podem ser utilizados como adubo ou fonte de energia na planta de co-

geração de processamento de frutos, tornando a indústria autossuficiente em energia, 

como no caso da cana-de-açúcar. Os efluentes líquidos são ricos em matéria orgânica e 

retornam ao campo como adubo orgânico da mesma forma que é feito com a vinhaça 

das destilarias de cana-de-açúcar. 

Dessa forma o balanço energético do óleo de dendê apresenta um índice 

bastante elevado, de 9,6:1 (melhor caso) e 5,6:1 (pior caso relatado), e constitui a 

melhor alternativa  para a produção de biodiesel no Brasil (NOGUEIRA, 2004). Sob as 

condições da Malásia, Urquiaga et al (2004) relata um balanço de 8,6:1. 

Além disso, o dendezeiro apresenta uma tremenda capacidade para imobilizar o 

carbono atmosférico, uma vez que um hectare de dendezal com 15 anos de idade fixa, 

aproximadamente, 13 toneladas de carbono por ano. 

“Estima-se que o total de combustível necessário para a produção de uma tonelada de 
óleo de palma seja de 18 kg de óleo diesel, ao passo que a soja, fonte do óleo mais 
utilizado no Brasil, requer 200 kg de combustíveis fósseis por tonelada de óleo apenas 
na sua produção agrícola. Outra grande vantagem do óleo de palma em relação ao óleo 
de soja é a produtividade. Para se produzir 100 toneladas de óleo de palma, são 
necessários de 20 a 25 hectares com dendezeiros; já para a produção dessa mesma 
quantidade de óleo de soja, é necessária uma área pelo menos oito vezes maior.” 
(FURLAN JR, 2006 p92) 

Por ser uma cultura perene, além de recuperar áreas degradadas e promover o 

desenvolvimento social, o dendezeiro é a oleífera que apresenta a menor taxa de mecanização, 

principalmente por não precisar de preparo de solo e plantio a cada ano. 

Devido à necessidade de processar os frutos em no máximo 24 horas após a 

colheita, o modulo industrial otimizado seria de 5 a 6.000 ha com capacidade de 

processamento de 36 toneladas de cachos de frutos frescos por hora. Entretanto, 

atualmente já é possível se implantar, com baixo custo, usinas de processamento de cachos de 

dendê com pequena capacidade de processamento, entre 1,5 a 3 toneladas de cachos de frutos 

frescos por hora (FURLAN JR, 2006.) 

“A utilização da dendeicultura como principal exploração poderá diminuir, de 
forma acentuada, o êxodo rural. Em média, o cultivo de 10 hectares de 
dendezeiros gera trabalho e renda para uma família com 5 pessoas por um 
período de 20 anos ou mais. A utilização da dendeicultura como atividade 
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principal em programas de assentamento, associações, cooperativas ou, até 
mesmo, em pequenas comunidades rurais da região, se oferece como uma 
forma de desenvolvimento sustentado, criando, ainda, um modelo de parceria 
entre pequenos produtores na formação de um sólido segmento agroindustrial.” 
(FURLAN JR, 2006, p93) 

Dependendo das fontes, as áreas adequadas para o plantio de dendê variam de 

20 a 70 Mha no Brasil, sendo 80% no Amazonas. Um estudo do MDA chegou a 

informar que o Brasil tem capacidade para substituir 60% do óleo diesel mundial e 

criar 1 milhão de empregos com o dendê (SEMEDO, 2006). 

“Na Amazônia, os Estados do Pará, Amazonas e Amapá têm como 
disponibilidade imediata 3 milhões de hectares de áreas alteradas/desmatadas 
apropriadas ao cultivo do dendezeiro, próximas às capitais, com infraestrutura 
básica pronta (portos, estradas, energia etc.) para implantar um grande 
programa de produção de óleo de palma, com vantagens comparativas quanto à 
competitividade em relação aos grandes produtores mundiais.” (FURLAN JR, 
2006 p79) 

Já de acordo com o Plano Nacional de Agroenergia (MAPA, 2006), a região 

Norte dispõe de uma área já desmatada superior a 5 milhões de hectares, com aptidão 

para o cultivo da palma africana ou dendê. De acordo com um zoneamento feito em 

2008 pela EMBRAPA, as áreas adequadas para a plena produtividade do dendê seriam 

de 10 milhões de hectares, dos quais foram selecionados 1 a 2 milhões de hectares para 

iniciar um programa nacional de dendeicultura. Mesmo que seja apenas 1 milhão de 

hectares, não é terra que é o fator limitante. 

3.5.7 Fechamento das justificativas de ordem geográficas 

Em relação a abundante disponibilidade de terras agricultáveis no Brasil, os 

resultados da presente analise apontam para que o Brasil concentre esforços em 

resolver questões fundiárias, de legislação ambiental, de investimento em mão de obra 

local e sobre tudo em promover um Programa Nacional de Produção de Oleaginosas. 

Sem se resolver tais questões, persistirá um dos maiores contrassensos sobre o 

uso das terras no País. Com efeito, como é possível haver tamanha área desmatada 

anualmente na Amazônia para pecuária ou lavouras, se o Brasil é o país que detém a 

maior reserva mundial de terras disponíveis para agricultura?  

Em relação à indústria da soja, verificou-se que a produção atual, mesmo sem 

necessitar crescer muito, já poderia alavancar a produção brasileira de biodiesel, 
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podendo tornar o Brasil o primeiro produtor mundial quase de imediato.  

No decorrer desta análise, viu-se que 94% da produção nacional de óleos 

vegetais dependem da soja e do algodão, que são subprodutos, respectivamente, do 

mercado de carne e do mercado de fibras, ou seja, não resultam de uma política 

consolidada de óleos vegetais. Vale destacar que se somar à participação do sebo 

bovino, de 18,5%, com a da soja, de 79,4% (tabela 16),conclui-se que 98% do 

biodiesel brasileiro é um subproduto do mercado de carnes, isso porque ambos são 

subprodutos do mercado de carnes. Esta constatação mostra o quanto o PNPB é 

vulnerável, caso venha a ocorrer uma mudança do mercado mundial de carnes. Tal 

vulnerabilidade tem raízes no fato que ainda não existem resultados concretos de uma 

política nacional de produção de óleos vegetais baseados em cultivos com maior taxa 

de óleo e cuja demanda dependerá principalmente da produção de biodiesel e do 

mercado de óleos vegetais. 

Além disso, conforme visto no ponto 3.5.5.1, a produção maciça de soja no 

Brasil apresenta outras externalidades negativas para a sociedade, tais como a extensão da 

monocultura e a redução da biodiversidade, o uso intensivo de insumos e defensivos 

químicos, a disseminação de sementes transgênicas, a contribuição ao desmatamento, e o 

desgaste das rodovias brasileiras para o transporte a partir do interior. 

Conclui-se que, embora o Brasil tenha a possibilidade de se tornar o primeiro 

produtor de biodiesel, devido a sua produção de soja, o biodiesel de soja não permite atingir 

algumas das metas e justificativas anunciadas no lançamento do PNPB. Dentre as metas não 

cumpridas via biodiesel de soja destacam-se: (1) o estimulo à agricultura familiar;  (2) a 

inclusão social na região do semi-árido brasileiro; (3) a contribuição significativa à redução 

das emissões de gases de efeito estufa e (4) os ganhos na balança comercial devido à 

substituição das importações de diesel. 

Em relação à mamona, por não ser comestível era uma excelente opção para 

evitar o debate sobre a competição entre biocombustíveis e alimentos e promover a 

inclusão social no semi-árido. De acordo com a tabela 16, a mamona não contribuiu 

para o biodiesel produzido em 2008 e já não é percebida como uma matéria-prima de 

alto potencial. 

Vale perguntar: se o preço elevado do óleo de mamona no mercado de 
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oleoquímicos não foi suficiente para estimular o seu desenvolvimento nas últimas 

décadas no Brasil, como esperar que o programa de biodiesel, que não tem um valor 

tão alto a oferecer pela matéria-prima, pudesse conseguir desenvolvê-la? 

Como via alternativa à produção de biodiesel sem o descumprimento das 

metas implícitas, a análise do potencial de produção de oleaginosas no Brasil (ponto 

3.5) destacou o papel preponderante que pode ter o cultivo do dendê no futuro. Tal 

cultivo habilita-se a se beneficiar das políticas públicas de incentivos que capacitam o 

País a superar os gargalos na produção dessa oleaginosa e permitir ao Brasil competir 

com Indonésia e Malásia na produção mundial de óleos vegetais. No entanto, trata-se 

de um potencial de longo prazo, considerando que cada árvore dessa oleaginosa leva 

cerca de cinco anos para se tornar plenamente produtiva.  

Os benefícios de um programa de ampliação da oferta de biodiesel apoiada no 

dendê vão muito além da simples contribuição à oferta nacional de biodiesel. Até 

porque o dendê produz um óleo vegetal nobre dedicado em prioridade para 

alimentação. A tendência e que apenas os resíduos estejam reaproveitados na forma de 

biodiesel. Observa-se outras vantagens, o dendezeiro é uma árvore perene, podendo 

chegar a 30 anos de produção contínua, que apresenta as vantagens de recuperar solos 

degradados, que é capaz de estimular a agricultura familiar, e também de sequestrar 

grandes quantidades de CO2.  

A produtividade de óleo de dendê na região amazônica é de 4 a 5 toneladas por 

hectare (SILVA, 2006) e os próprios resíduos de biomassa são suficientes para 

alimentar em energia o processo industrial de esmagamento e produção de biodiesel. 

Tais características explicam por que o dendê tem eficiência fotossintética similar à 

cana-de-açúcar. Além disso, as estimativas apontam de 20 a 70 milhões de hectares de 

áreas disponíveis para o plantio de dendê no Brasil (NAE, 2004) 

Em relação às perspectivas de crescimento da oferta de matéria-prima, foi 

visto no ponto 2.2.2 que a demanda adicional de óleo vegetal de 2007 a 2013 será da 

ordem de 32 milhões de toneladas e pode chegar a mais 46 milhões de toneladas até 

2016. Também foi visto no ponto 3.5.5 que a oferta adicional de óleo de soja seria de 

apenas 11 milhões de toneladas adicionais de 2007 a 2016, menos de 25% da demanda 

adicional. Consequentemente, se a soja vai contribuir com 11 milhões de toneladas, 
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isto implica um crescimento muito forte de 35 milhões de toneladas para óleos 

oriundos de outras matérias-primas. Considerando que o crescimento dos óleos de 

girassol e canola parecem limitados e que o dendê têm um prazo de maturação de 

cinco anos e necessita de investimentos pesados, então é grande o risco da produção 

efetiva não atingir este volume de crescimento esperado de 35 milhões de toneladas e 

que haja um ajuste do mercado pelos preços, provocando uma inflação dos preços de 

óleos vegetais. Tal incremento nos preços dos óleos vegetais comprometeria a 

produção de biodiesel. 

A médio/longo prazo, uma fonte de matéria-prima para responder a este dilema 

poderia ser baseada nas algas ou micro-algas. De acordo com Roessler et al. (1998), as 

micro-algas podem ser fonte abundante de lipídios para produzir biodiesel e até de 

amidos para alimentação ou produção de etanol. As micro-algas apresentam uma 

eficiência fotossintética bem superior aos cultivos terrestre e por este fato são grandes 

consumidores de CO2. Existem projetos visando a acoplar projetos de produção de 

micro-algas com fontes industriais de CO2. Desta forma, as emissões de CO2 da 

indústria se transforma em um insumo para a produção de  micro-algas. Maiores 

informações sobre esta tecnologia podem ser encontradas no site da empresa Green 

Fuel Technologies: http://www.greenfuelonline.com. 

 

3.6 Considerações finais sobre o capítulo três 
 

O objetivo deste terceiro capítulo foi discutir em que medida as metas que 

justificaram o lançamento do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel em 

finais de 2004, foram ou não cumpridas. Conforme visto, o fato de a meta de 

incorporação de 2% ter sido atingida não constitui por si só um elemento suficiente 

para se determinar um balanço favorável ou desfavorável do PNPB.  

Entretanto o PNPB surgiu respaldado em justificativas de diversas ordens, que 

buscaram contrabalançar o custo que tal Programa iria representar para a sociedade. 

No intuito de recapitular os resultados do presente capítulo, a tabela 20 a seguir apresenta o 

balanço, em finais de 2008, das metas e justificativas apresentadas quando do lançamento do 
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PNPB. Esta tabela também oferece uma simulação de qual teria sido o mesmo balanço se a 

principal matéria-prima para a produção de biodiesel tivesse sido não a soja, mas o dendê. A 

cor verde utilizada na tabela 20 indica que a meta foi plenamente atingida, a cor vermelha 

indica que não foi atingida, e a cor amarela  indica um balanço mitigado. 

 

Tabela 20: Balanço das metas e justificativas apresentadas no lançamento do PNPB 

Metas anunciadas pelo 
PNPB 

Status ao 
final de 

2008 

Resultado da análise de acordo com 
o ocorrido nos primeiros anos do 

PNPB 

Status se 
a matéria-

prima 
fosse o 
dendê 

Resultado da análise, 
com simulação para o 

dendê 

Mistura de 2% a partir 
de 2008 

Verde 
Meta ultrapassada, pois a taxa de 
incorporação passou para 3 % a partir 
de julho de 2008. 

Amarelo Faltaria matéria-prima 

Melhoria da balança 
comercial devido à 

substituição das 
importações de diesel e 

às exportações de 
biodiesel 

Vermelho 

Não há evidências da melhoria na 
balança comercial, pois houve 
diminuição das exportações de óleo 
vegetal e não houve exportações 
significativas de diesel no período. 

Vermelho Idem 

Implementação da 
capacidade produtiva 

com investimentos 
privados 

Amarelo 

Os investimentos aconteceram e 
superaram a demanda. Entretanto a 
taxa de ociosidade do setor é da ordem 
de 70%, o que compromete os retornos 
esperados sobre os investimentos. 

Amarelo 
Permitiria ter mais 
investimentos na 
região norte 

Qualidade do ar Amarelo 

Os resultados existem, porém ainda 
não são mesensuráveis e não se 
mostram como uma prioridade para o 
governo. 

Amarelo Idem 

Redução das emissões 
de gases de efeito 

estufa 
Vermelho 

A eficiência fotossintética do biodiesel 
de soja ainda é objeto de controvérsias 
em termos de emissões de CO2 
evitadas. 

Verde 

A eficiência 
fotossintética do dendê 
indica ser muito 
positiva, semelhante à 
da cana-de-açúcar. 

Participação de 
oleaginosas que 

promovem a inclusão 
social 

Vermelho 

A mamona, mais adequada ao 
cumprimento dessa meta, não 
contribuiu com a produção de 
biodiesel até 2008, e o dendê, do 
mesmo modo, contribuiu em apenas 
0,2% 

Verde 

Haveria forte 
participação da 
agricultura familiar e 
criação de mais 
empregos diretos. 

Recuperação de áreas 
degradadas no semi-

árido e no norte 
Vermelho 

A soja do centro-oeste e o sebo bovino 
contribuíram em 98% da produção de 
biodiesel em 2008. 

Verde 
Recuperação de áreas 
degradadas no norte do 
país 

Ser uma referência 
mundial no uso de 
fontes renováveis e 

Verde 
Entre os vários programas de produção 
de biodiesel no mundo, o Brasil já 
conseguiu ficar em 4º lugar atrás da 

Amarelo 
Maior potencial 
mundial, porém com 
prazo de 
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diversificar a matriz 
energética 

UE, dos EUA e Argentina. implementação maior 
do que com a soja 

Aproveitamento do 
potencial agrícola do 

país 
Vermelho 

O biodiesel, tal como produzido até 
2008,  é  em  98% um subproduto 
indireto do mercado de carnes, e não 
houve desenvolvimento significativo 
do cultivo de novas oleaginosas 

Verde 

Seriam aproveitadas 
áreas   na Amazônia 
trazendo 
desenvolvimento ao 
país. 

Fonte: Elaboração própria. 

Em síntese, observa-se que o Programa Nacional de Produção e Uso de 

Biodiesel teve resultados positivos e até melhor que esperados em certos aspectos. 

Dentre eles destacam-se: a) ter conseguido ultrapassar a meta inicial de 2% de 

incorporação de biodiesel no diesel em 2008, b) ter logrado implementar uma indústria 

nacional de produção de biodiesel e c) ter transformado o país num dos principais 

produtores mundiais. 

 Considerando que em todos os leilões de compra de biodiesel, o preço do 

mesmo ficou sempre acima dos preços do diesel importado e que 99% da produção foi 

feita por empresas que têm o Selo de Combustível Social, então é possível concluir 

que os custos associados ao PNPB ocorreram de fato, ou seja, a sociedade teve que 

pagar mais pelo novo combustível. Isso ocorreu tanto pelo repasse do sobrecusto ao 

consumidor final de diesel, ou pela renuncia fiscal concedida pelo programa, ou ainda 

pelos próprios custos de implementação do PNPB. 

Por fim, discutiu-se que estes custos não constituem um problema em si desde 

que estejam acompanhados de benefícios para a sociedade. Ou seja, desde que tragam 

externalidades positivas que possam compensar ou justificar tais custos. 

Enquanto estes benefícios, observou-se que o balanço da inclusão social, o saldo das 

emissões de gases com efeito estufa e o impacto positivo esperado na balança comercial não 

aconteceram conforme esperados. Principalmente porque a principal matéria-prima utilizada 

na produção de biodiesel foi a soja. No entanto, o presente trabalho também ressaltou que se 

fosse conjugado ao PNPB, um Programa Nacional de Produção de Oleaginosas focado no 

dendê por exemplo, então, tais benefícios aconteceriam de maneira mais evidente para a 

sociedade. 

 



 

 

126 

 

 

 

 



 

 

127 

RECAPITULATIVO E CONCLUSÃO 

 Como pôde ser visto no primeiro capítulo, o biodiesel é um biocombustível maduro, 

que resulta do processamento relativamente simples de qualquer matéria grassa. Dentre tais 

matérias graxas destacam-se os óleos vegetais, sendo que cada litro de óleo vegetal equivale a 

aproximadamente a um litro de biodiesel, que pode substituir cerca de um litro de diesel de 

petróleo.  

 O biodiesel é geralmente usado na forma de mistura com o diesel de petróleo, o que 

permite que seja consumido pela frota de veículos existentes atual sem alteração dos motores. 

Além disso, verificou-se que o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel foi 

estruturado não apenas para atingir as metas de incorporação do biodiesel ao diesel, mas 

voltado a um leque de várias outras metas e justificativas, com vistas a compensar o eventual 

custo do Programa para a sociedade brasileira. Tais justificativas são de ordem social, 

ambiental, econômica e geográfica. 

 O segundo capítulo teve o intuito de avaliar dos impactos da produção de biodiesel em 

quatro mercados-chaves com os quais essa produção mais interage. Foram eles: (1) o mercado 

de óleos vegetais, como fonte de matéria-prima destinada ao biodiesel: (2) o mercado 

alimentício, frente ao trade off alimento versus energia; (3) o mercado dos demais 

combustíveis e, por fim, (4) o mercado de carbono, via reflexo da produção de biodiesel na 

redução das emissões de gases de efeito estufa.  

 Essa avaliação indicou que, de um lado, a disponibilidade mundial de óleos 

vegetais situou-se em de 129 milhões de toneladas em 2007, das quais 

aproximadamente apenas 10,5 milhões de toneladas foram utilizados pelo setor de 

biocombustíveis, numa proporção de 11 toneladas de óleo vegetal para fins 

alimentícios para uma de biodiesel. De outro lado, há uma imensa demanda mundial 

por diesel, que se situou na faixa de 1.000 milhões de toneladas por ano (BP, 2008). 

Estas distâncias entre oferta e demanda, ou seja, de uma demanda potencial 1.000 

milhões de toneladas de combustível do tipo diesel ou biodiesel para uma oferta de 

10,5 milhões de biodiesel, numa relação de aproximadamente  1% de oferta para 99% 



 

 

128 

de demanda evidenciam o quão demandante é o mercado de combustíveis impactando 

as relações de força entre o mercado de combustíveis e o de alimentos, em prol do 

segundo, o que levou às seguintes conclusões: 

i) O preço do óleo vegetal não poderá ficar de forma durável e autônoma – ou 

seja, sem interferência governamental – abaixo do preço do diesel no 

curto/médio prazo, isso porque como há uma enorme demanda por combustível 

(petrodiesel ou biodiesel) insatisfeita que usa como referência de preço o preço 

do petrodiesel. Assim, qualquer preço de biodiesel abaixo deste valor 

encontrará um mercado comprador, independentemente de qualquer política de 

quotas de incorporação. Em outras palavras, sempre que o preço do óleo vegetal 

permita fazer um biodiesel naturalmente competitivo com o diesel, os volumes 

de óleo vegetal serão imediatamente sugados pelos demandantes de petro ou 

biodiesel,  até que o preço do óleo vegetal suba de novo e se iguale ou ultrapasse o 

preço do petrodiesel.  

ii) Como a tendência natural do preço do óleo vegetal é que no mínimo ele tenda a 

um preço de petrodiesel, qualquer programa de produção de biodiesel não pode 

ser economicamente sustentável no longo prazo sem subsídios, isenções fiscais 

e/ou repasse do sobrecusto para o consumidor final. Isso porque não há uma 

estrutura de oferta e demanda que favoreça a aquisição do óleo vegetal, insumo 

para o biodiesel, abaixo do preço do diesel.  

Além disso, a análise das interações entre os mercados de alimentos e 

combustíveis mostrou que:  

iii)  Apesar de o biodiesel não ter sido a fonte principal do aumento do preço dos 

alimentos entre 2006 e 2008, o qual se deveu a outros motivos – por exemplo, o 

aumento do consumo de carnes e a produção de etanol a base de milho – a 

competição entre energia e alimentos no longo prazo é inevitável. Isso, porque 

os biocombustíveis de primeira geração têm como fonte de matéria-prima 

alimentos que também servem para consumo humano, e que a oferta de 

alimentos podendo servir de base aos biocombustíveis é muito pequena quando 

comparada ao potencial da demanda por diesel ou biodiesel. 
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iv) Os biocombustíveis de primeira geração nunca poderão substituir uma parte 

significativa do petróleo consumido mundialmente devido à dificuldade de 

expandir as áreas agrícolas de matéria-prima. Pelo contrário, eles permitem 

prorrogar a era do petróleo e não constituem um novo paradigma que possa 

servir de alternativa à era do petróleo. 

v) Quando se trata analisar a interação do biodiesel com o mercado de carbono 

evitado, observou-se que, de acordo com Sheehan et al., (1998) e Pimentel e 

Patzek  (2005), o biodiesel de soja não é ambientalmente eficiente. Já o balanço 

energético do biodiesel de soja de Gazzoni et al (2006) mostrou-se positivo e 

indica que o biodiesel de soja permite recuperar 1,57 unidade de energia 

renovável para cada unidade de energia fóssil consumida no processo industrial 

e agrícola. Entretanto, do ponto de vista da eficiência fotossintética, que integra 

a questão do balanço energético da produção de biocombustível e a questão da 

produtividade por hectare, mesmo considerando o balanço de Gazzoni et al 

(2006), o biodiesel de soja é 19 vezes menos eficiente que o etanol de cana-de-

açúcar ou o biodiesel de dendê. 

 

O terceiro capítulo responde a questão principal do trabalho, fazendo a análise 

do PNPB propriamente dito do ponto de vista de suas metas e justificativas. No que se 

refere às metas de incorporação, o Brasil não apenas conseguiu cumprir a meta de 2% 

de biodiesel no diesel a partir de janeiro de 2008, mas inclusive pode expandir estas 

metas para 3% a partir de julho de 2008. Tais resultados permitiram ao País ser o 

quarto produtor mundial de biodiesel, atrás apenas da União Europeia, dos Estados 

Unidos e da Argentina já em 2008, primeiro ano de incorporação obrigatória. 

Entretanto, essa meta central referente ao percentual de incorporação, havia sido 

concebida em conjunto a outras metas e justificativas que foram cumpridas apenas 

parcialmente: 

i) Em relação às justificativas de ordem econômica, os benefícios na balança 

comercial brasileira não aconteceram. Isso se deveu ao fato de que a diminuição 

das importações de diesel foi acompanhada por uma diminuição das 

exportações de óleo vegetal, cujo valor unitário foi superior ao valor unitário do 
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diesel em 2008. 

Levando em conta a vocação exportadora do Brasil, seria uma oportunidade 

para estimular o programa de produção de biodiesel e transferir o sobrecusto 

para os países importadores, em vez de deixá-lo aos consumidores brasileiros. 

As expectativas de exportação de biodiesel não se concretizaram até finais de 

2008 e há elementos que indicam que, se os países consumidores vierem a 

sofrer da falta de biodiesel no futuro, tenderão a preferir importar apenas a 

matéria-prima em vez do biodiesel, dada a forte ociosidade da capacidade 

instalada de processamento de óleos vegetais nesses países.  

No que se refere aos objetivos de alavancar os investimentos privados e 

implementar uma capacidade instalada nacional, verificou-se que tais objetivos 

foram atingidos, e até mesmo ultrapassados. Nota-se porém, que do ponto de 

vista do investidor privado, não houve os retornos mínimos esperados. De fato, 

a taxa de ociosidade da industria de biodiesel brasileira conjugada aos altos 

custos da matéria-prima para o biodiesel conjugados aos baixos preços pagos 

nos leilões de compra de biodiesel conduzidos pela ANP, fizeram com que essa 

atividade não tenha se tornado  de fato tão atraente para o investidor. Neste 

contexto, entre as mais de 46 usinas implantadas, apenas oito delas, que se 

beneficiam de algum tipo de vantagem competitiva, por exemplo de presença 

vertical no setor de oleaginosas, e economia de escala, conseguem sobressair e 

produzir entre elas aproximativamente 80% do total de biodiesel. 

Foi lembrado, com base no contexto histórico, que o PNPB foi concebido 

durante um período no qual se supunha que o óleo de soja iria tendencialmente 

ficar abaixo do preço do diesel, principalmente devido às expectativas de alta 

do preço do petróleo. Essa suposição estimulou as iniciativas tanto do setor 

público como privado, levando a imaginar que o biodiesel nascia com uma 

competitividade natural. Entretanto, esta janela histórica não perdurou e a alta 

dos preços das matérias-primas dificultou a decolagem do programa. 

ii) Do ponto de vista das justificativas de ordem ambiental, a melhoria da 
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qualidade do ar devido à incorporação de biodiesel tornou-se uma realidade. 

Esse efeito, porém ainda é dificilmente mensurável, pelo fato de que a taxa de 

incorporação obrigatória de 3% ser ainda muito baixa para fazer uma diferença 

significativa. 

Enquanto a redução dos gases de efeito estufa, os resultados são controversos, 

devido ao fato de 80% do biodiesel brasileiro ser produzido à base da soja que 

apresenta baixa eficiência fotossintética, ou seja, o balanço de energia 

renovável efetivamente produzido por hectare é muito baixo.  

iii) No que se refere às metas de inclusão social, foi verificado que 99% da 

produção brasileira de biodiesel provêm de empresas que possuem o Selo 

Combustível Social e que 23% do biodiesel brasileiro é oriundo da agricultura 

familiar. A meta anunciada em 2004 foi de 260.000 empregos (NAE, 2004) e até 

o momento o Ministério de desenvolvimento Agrário (MDA),  informa a 

participação de 97.000 famílias. Entretanto, no ponto 3.4.1 calculou-se que a 

contribuição total do PNPB representava menos de um quarto do salário mínimo 

por família e por mês. 

A avaliação desta meta também foi feita pela análise da participação na 

produção total de biodiesel em 2008 das oleaginosas reconhecidas por suas 

fortes componentes sociais, principalmente a mamona e o dendê. Verificou-se 

que a mamona não teve participação significativa em 2008 e que o dendê 

contribuiu em menos de 0,2%. Concluiu-se que 99,5% da produção de biodiesel 

brasileiro em 2008 é oriunda de matérias-primas que não estimulam a 

agricultura familiar, isto é, a soja, o sebo bovino e o óleo de algodão. 

iv) Do ponto de vista das justificativas de ordem geográfica, que apresentavam o Brasil 

como um país de grande potencial agrícola na produção de oleaginosas, foi verificado 

que de fato ainda existem grandes áreas disponíveis de crescimento, essencialmente no 

Centro-Oeste e no Norte do país. Além disso, observou-se que de fato a indústria da 

soja têm um forte potencial de crescimento e pode alavancar a produção brasileira de 

biodiesel, a ponto de tornar o Brasil o primeiro produtor mundial quase de imediato. 
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Entretanto foi visto que a demanda por biodiesel não é o determinante principal da 

demanda pela soja, que depende de outros fatores como o mercado de carnes e a 

redução das áreas nos Estados Unidos. 

No decorrer desta análise, viu-se que 94% da produção nacional de óleos vegetais 

dependem da soja e do algodão, que são subprodutos respectivamente do mercado de 

carne e do mercado de fibras, ou seja, não resultem de uma política consolidada de 

óleos vegetais. Além disso, se for somada a participação do sebo bovino, de 18,5%, 

com a participação da soja, de 79,4% (figura 16), e considerando-se que os dois são 

subprodutos do mercados de carnes, conclui-se que 98% do biodiesel brasileiro é um 

subproduto do mercado de carnes. Esta constatação mostra o quanto o PNPB é 

vulnerável caso venha a ocorrer uma mudança do mercado mundial de carnes. Tal 

vulnerabilidade tem raízes no fato de que ainda não existem resultados concretos de 

uma política nacional de produção de óleos vegetais baseados em cultivos com maior 

taxa de óleo e qual demanda dependesse principalmente da produção de biodiesel e do 

mercado de óleos vegetais. 

Além disso, conforme visto no item 3.5.5.1, a produção maciça de soja no Brasil 

apresenta outras externalidades negativas para a sociedade, como a extensão da 

monocultura e a redução da biodiversidade, o uso intensivo de insumos e defensivos 

químicos, a disseminação de sementes transgênicas, a contribuição ao desmatamento, 

o desgaste das rodovias brasileiras para o transporte a partir do interior. 

Como alternativa, a análise do potencial de produção de oleaginosas no Brasil feita no 

ponto 3.5 destacou o papel preponderante que pode ter o cultivo do dendê se se 

beneficiar das políticas públicas de incentivos adequadas. O dendezeiro é uma arvore 

perene, podendo chegar a 30 anos de produção contínua, que apresenta as vantagens 

de recuperar os solos degradados, de estimular a agricultura familiar, e de sequestrar 

grandes quantidades de CO2. A produtividade de óleo de dendê na região amazônica é 

de 4 a 5 toneladas por hectare (SILVA, 2006) e os resíduos de biomassa são suficientes 

para alimentar em energia o processo industrial de esmagamento e produção de 

biodiesel. Tais características explicam por que o dendê tem uma eficiência 

fotossintética similar à da cana-de-açúcar.  
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Concluiu-se que embora o Brasil tenha a possibilidade de se tornar o primeiro 

produtor mundial de biodiesel devido à sua produção de soja, o biodiesel de soja não permite 

atingir algumas das metas e justificativas anunciadas no lançamento do PNPB, quais sejam: o 

estímulo à agricultura familiar e à inclusão social no semi-árido, a redução significativa das 

emissões de gases de efeito estufa e os ganhos na balança comercial com a substituição das 

importações. 

 

No entanto não pode ser esquecido que o balanço aqui feito baseia-se em apenas um 

ano de obrigatoriedade da incorporação do biodiesel, e que a este título é difícil emitir 

conclusões definitivas para fazer um balanço do PNPB pois é sabido que este tipo de 

programa necessita longos anos de amadurecimentos. 

Em síntese, o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, por estar em 

seus primeiros anos de vida, vem enfrentando altos e baixos como qualquer outro 

programa que se encontra no início da sua curva de aprendizagem. Mesmo que se 

tenham passado quatro anos de seu lançamento – e que os benefícios esperados ainda 

não se tenham concretizado em sua totalidade – esta análise indica que a maior 

contribuição da soja como principal fonte de matéria-prima para o biodiesel está no 

fato de ela representar o pontapé inicial necessário para que um programa de 

biocombustível dessa magnitude possa ganhar escala e atingir novos patamares.  

 Novos patamares significam, assim, lograr desenvolver um programa nacional 

de produção de oleaginosas que permita uma forte inclusão social e uma melhor 

eficiência fotossintética. Conforme visto, o dendê e as micro-algas são os candidatos 

que demonstram maior potencial para cumprir essas expectativas.  

 Outro patamar a ser atingido refere-se ao desenvolvimento do biodiesel de 

segunda e terceira gerações. Tal biodiesel poderá usar outras fontes de matérias-primas 

que não as oleaginosas e, idealmente, não vir a competir com a demanda de alimentos 

para o consumo humano.  

 Diferentemente do Proálcool, pelo que foi analisado, não se pode esperar que o 

PNPB se torne economicamente autônomo sem apoio público. Pelo contrário, a 
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tendência é a de que uma vez estes patamares sejam atingidos, com balanço positivo 

de externalidades para a sociedade brasileira, passará a fazer sentido pagar mais pelo 

biodiesel do que pelo diesel, de forma a sustentar os custos de um programa nacional 

de produção de biodiesel. 

 

RECOMANDAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS 
 

Além de ter respondido a questão central e investigado as hipóteses iniciais, chegou-se 

a algumas outras constatações interessantes que merecem ser estudadas de maneira mais 

profundas e dar origens a futuros trabalhos: 

 

Programas de produção de óleos vegetais 

Em primeiro lugar, já que o patamar minimo do preço do óleo vegetal está correlato 

com o preço do petróleo e que sua demanda está garantida caso as cotações chegam abaixo 

daquelas do diesel, então isto constitui incentivos para os empreendedores que querem 

produzir óleos vegetais. No curto/médio prazo, o negocio do biodiesel está na matéria-prima 

por ser o gargalo, nela que residem as melhores margens. Assim, alem de um programa 

nacional de produção de biodiesel é recomendável para o Brasil montar um programa de 

produção de oleaginosas. 

 

As petrolifeiras e o agronegócio 

Particularmente esta situação pode vir a incentivar as companhias petrolifeiras a 

verticalizar suas abordagens industriais na produção de biocombustíveis e assim entrar no 

agro-negocio. Desta forma as petrolifeiras conseguiriam capturar as principais margens dos 

biocombustíveis que estão na matéria-prima e, por outro lado, efetuar um hedge das suas 

obrigações de incorporação de biodiesel se por ventura o preço da matéria-prima soube muito 

acima dos preços do petróleo. 

 

Preços diferenciados para cada matéria-prima 

Considerando que a produção de biodiesel têm externalidades totalmente diferentes 

em função da matéria-prima que foi utilizada, então faz sentido que seja pago pelos leilões 

um valor diferenciado para o biodiesel que for produzido com as matérias primas que 
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apresentam maiores vantagens para a sociedade. O mecanismo do selo social tinha 

inicialmente este objetivo, não entanto foi visto que sua aplicação inclui todas as oleaginosas 

inclusive a soja a partir de 2008 e que não permitiria compensar as diferenças de 

competitividades entre a soja, que já têm 30 anos de logística consolidada, e novas 

oleaginosas qual manejo ainda é recente. Consequentemente , é necessário a implementação 

de um mecanismo novo que incentiva o cultivo de novas oleaginosas de alto impacto positivo 

como o dendê por exemplo. 

 
Exportar apenas o farelo de soja em vez de exportar o grão inteiro 

Outra constatação propõe uma tentativa de reconciliação do PNPB com o biodiesel de 

soja. Baseia-se no fato de que o potencial de produção do óleo de soja é um elemento 

preexistente e independente do PNPB por depender em primeira instância do mercado 

de farelo protéicos e de carne e não da demanda de biodiesel, e que as externalidades 

negativas associadas à produção da soja acontecem haja ou não produção de biodiesel  

in fine. Tal constatação permitiria adaptar o discurso do PNPB no sentido de justificar 

o uso da soja. As questões são as seguintes: 

i) Em que medida faz mais sentido agregar valor a uma matéria-prima de origem 

nacional, como o grão de soja, produzindo e consumindo biodiesel no Brasil do que 

exportar a metade da safra anual de soja na forma de grão sem processamento local? 

Qual seria o impacto no mercado internacional da soja? 

ii) Na medida em que as externalidades negativas acontecem essencialmente na 

hora da produção da matéria-prima e que as externalidades positivas acontecem 

na sua maioria na hora do consumo do biocombustíveis, consequentemente será 

que é mais interessante para o país produzir e consumir biodiesel de soja do que 

exportar óleo de soja e/ou biodiesel para o exterior? 

iii) Existem soluções para minimizar os impactos negativos da produção de soja, 

como por exemplo, a integração lavoura-pastagens. Considerando que o Brasil 

possui aproximativamente 200 milhões de hectare de pastagens com em média 

uma vaca por hectare, parte desta área poderia ser utilizada para a lavoura, 

evitando-se dessa forma eventuais desmatamentos. Em contrapartida, parte da 

produção da lavoura poderia ser utilizada como complemento das rações 
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animais para um manejo agropecuário mais eficiente. 

Entretanto este ponto de vista obriga o PNPB a assumir pública e politicamente 

como justificativa o seu papel de apoio à agroindústria da soja e da carne no 

Brasil. 

 

Outras formas mais baratas para reduzir o consumo de diesel 

Outra constatação parte do ponto de vista genérico de que a principal 

justificativa para a produção de biocombustíveis é a diminuição da demanda por 

combustíveis fósseis. Se assim for, qualquer programa de produção de biocombustíveis 

deveria comparar o seu custo para a sociedade com os custos das demais alternativas 

de redução da demanda de combustíveis fósseis. Nesse sentido um estudo merece ser 

feito para comparar os custos de alguns outros cenários de redução do consumo de 

diesel no Brasil, tais como: 

i)  Os custos do desenvolvimento do transporte intermodal baseado no uso das 

ferrovias e do transporte marítimo e fluvial.  

ii) Os custos de implementar novas tecnologias permitindo um consumo mais 

eficiente, como o do motor diesel usando etanol (projeto BEST coordenado no 

Brasil pelo Cenbio: BioEthanol for Sustainable Transport), ou ainda: 

iii) Os custos dos programas de inspeção veicular para reduzir o consumo dos 

veículos a diesel. 

Relativizar os impactos da produção de biocombustíveis vs produção de carne 

Enfim, a ultima constatação parte do fato que muitas das acusações que foram 

atribuídas aos biocombustíveis terem na realidade a ver com a expansão do consumo 

mundial de carne. Desta forma seria evidenciado que: 

i) a ingestão de carne é uma maneira pouco eficiente de consumir proteínas na 

medida em que cada quilo de carne requer vários quilos de cereais ou uma vasta 

área de pastagem que poderia servir para outros fins alimentares; alem disso, a 

produção de carne têm um impacto grande no efeito estufa. 
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ii) que imensas áreas agricultáveis mundiais são dedicadas à alimentação animal 

em um contexto no qual a FAO alerta que as necessidade para a alimentação 

humana deve crescer 75% até 2030; e 

iii) enfim, que uma pequena reversão do consumo de carne, que cresceu 

exponencialmente nos últimos anos, permitiria liberar grandes áreas 

agricultáveis para os alimentos e os biocombustíveis. O mesmo efeito poderia 

ser obtido por um aumento da eficiência da pecuária no Brasil, conforme visto 

no item 3.5.5.3. 
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A. ANEXO A : Potencial regional de produção de biodiesel 

Este primeiro anexo tem o objetivo de avaliar um cenário hipotético de 

produção regional de biodiesel em que o óleo de soja, contido na produção de grãos 

que é exportada em uma determinada região, seria transformado em biodiesel. Em tal 

cenário, os grãos, em vez de exportados, seriam esmagados na própria região. Como 

resultante, seria obtido o óleo vegetal como matéria-prima do biodiesel e apenas o 

farelo seria exportado.  

Conforme a tabela 21, é possível verificar que a produção de soja seria 

suficiente para atender mais do que 100% do consumo de diesel do Mato Grosso e do 

Tocantins. Assim, verifica-se que esses estados poderiam ser autossuficientes em 

diesel se fossem produzir biodiesel com a soja em vez de exportá-la. Outros estados, 

como o Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Maranhão e Mato Grosso do Sul têm 

também elevados potenciais de produção regional de biodiesel. 

Tabela 21: Potencial de substituição das exportações de óleo de soja pela produção de biodiesel por 
estado (milhões t.) 

 Exportações 
(milhões de t.)  

% do total 
produzido 

Equivalente 
em biodiesel  

Consumo de 
diesel 

% teórico de 
incorporação 

Mato Grosso 8,00 62% 1,52 1,45 105% 

Tocantins 2,00 50% 0,38 0,37 102% 

Paraná 10,00 91% 1,90 2,99 64% 

Rio Grande do Sul 6,00 60% 1,14 2,11 54% 

Goiás 3,00 50% 0,57 1,32 43% 

Maranhão 1,00 100% 0,19 0,60 32% 

Mato Grosso do Sul 1,00 25% 0,19 0,77 25% 

Bahia 1,00 50% 0,19 1,75 11% 

Piaui 0,10 33% 0,02 0,27 7% 

São Paulo 2,00 100% 0,38 7,89 5% 

Minas Gerais 1,00 50% 0,19 4,39 4% 

Santa Catarina 0,30 30% 0,06 1,54 4% 

Fonte: Elaboração própria baseada em dados da Abiove e da ANP, 2006 
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Além disso, vale lembrar que existem altos custos logísticos que poderiam ser 

evitados neste cenário de autoconsumo do biodiesel nestas regiões.  De acordo com a 

Abiove, figura 21, o Brasil tem um custo logístico adicional para a exportação de soja 

em relação aos seus concorrentes (Estados Unidos e Argentina) de U$ 867 milhões por 

ano, ou seja, 8% da receita total, sendo o preço médio do frete do interior até o porto 

de U$ 35 /t.. Este valor atinge U$ 55/t. para o interior do Mato Grosso, situado a mais 

de 1.000 km dos portos para exportação e dos centros de consumo (NAPPO, 2007). 

Este custo se explica pelo uso inadequado das rodovias para distâncias longas e o sub-

aproveitamento dos modais ferroviários e hidroviários. 

Por outro lado, o frete do diesel até o interior do Mato Grosso é de U$ 40/t.. Isto se 

explica pelo fato de a maioria das refinarias brasileiras situar-se na zona costeira. Para 

verificar esta informação, foi encontrado na seção de estatísticas do site da ANP 

(www.anp.gov.br, consulta em 8 de março de 2008) que o preço médio entre as distribuidoras, 

de acordo entre o interior e a zona costeira, varia de dez centavos de real ou mais por litro, ou 

seja, uma diferença de R$ 117 por tonelada. Esta diferença é devida supostamente ao maior 

custo logístico para o interior do país. 

Somando o custo evitado da exportação de U$ 35/t. de frete  e o custo evitado de 

levar o diesel até o interior, de U$ 40/t., esses dois efeitos somados indicam um custo evitado 

de U$ 75/t. caso tal coisa seja feita. De acordo com a Abiove, esses valores representariam o 

equivalente a um subsídio de R$ 0,17 por litro na forma de custos evitados, sem nenhum 

custo adicional para o consumidor de diesel do interior do Brasil (NAPPO, 2007).  

  

Figura 21: Frete da soja versus frete do diesel no Mato Grosso 

Fonte: NAPPO (2006) 
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Consequentemente, é possível concluir que poderia fazer sentido uma política 

regional de biodiesel, isso porque evitaria custos logísticos, o que diminuiria a 

necessidade de subsídios ao biodiesel e reduziria o custo do diesel para o consumidor 

final. 

Considerando-se o país como um todo, se cada grão de soja produzido fosse 

esmagado no país, de modo a aproveitar o óleo vegetal assim obtido para a produção 

exclusiva de biodiesel, o volume de óleo vegetal excedente permitiria substituir mais 

de 20% do diesel brasileiro por biodiesel e duplicar a produção mundial de biodiesel 

de 2007. 

A memória de cálculo para essa análise é a seguinte: i) pelo lado da demanda, 

observa-se que o consumo de diesel para transporte no Brasil em 2008 chegou a 34,8  

(ANP, 2008) e a taxa de 20% de substituição iria requerer 6,9 milhões de toneladas  de 

biodiesel; ii) pelo lado da oferta, observa-se que a safra 2007/08 de soja foi de 58,2 

milhões de toneladas (ANEC, 2009), e como 18% deste volume é óleo, 

consequentemente, se todo o montante fosse processado internamente, o volume de 

produção permitiria gerar 10,5 milhões de toneladas de óleo de soja. Este volume seria 

mais do que suficiente para atender os 20% de substituição e do consumo interno de 

óleo de soja 

Entretanto, esses cenários são apenas teóricos e têm como objetivo mostrar as 

ordens de grandeza do potencial de contribuição da soja para a produção do biodiesel 

brasileiro. O principal inconveniente de tal cenário é que o corte das exportações de 

óleo de soja iria provocar um aumento das cotações da mesma nos mercados 

internacionais. Isso porque o Brasil é hoje o primeiro exportador de soja e os usos 

alimentícios do óleo de soja têm um valor agregado maior do que seus usos 

energéticos.  Por outro lado, se o Brasil decidir processar localmente toda a sua 

produção de grãos, isto causaria prejuízos para as empresas nos países importadores e 

poderia levar revanches comerciais e imposição de novas barreiras e contrapartidas 

internacionais. 

Por essas razões, as políticas públicas de incorporação de biodiesel no diesel 

devem arbitrar com cuidado os custos e benefícios de tal política antes de implementá-

la. 
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B. ANEXO B : Detalhamento da interação do biodiesel com 
distintos mercados 

 

No capítulo 2.1.4 foi apresentado a tabela 22, que encontra-se replicada a 

baixo, sobre as interações do mercado de biodiesel com diversos outros mercados. O 

presente anexo visa a explicitar e detalhar os mecanismos de tais interações. 

Tabela 22: Interação do mercado de biodiesel/biocombustíveis com diversos outros mercados 

MERCADO MECANISMO DE INTERAÇÃO CONSEQUÊNCIA 

Cosméticos, farmacêuticos e 
oleoquímicos 

O biodiesel compete pela mesma matéria-
prima, o óleo vegetal 

Pressão no preço do óleo vegetal 

Óleos vegetais alimentícios 
O biodiesel consome óleo vegetal que poderia 

ser destinado a fins alimentícios 
Pressão no preço do óleo vegetal 

Carne 
Os farelos oriundos das oleaginosas podem ser 
utilizados em rações animais para a produção 

de carne 
Maior oferta de farelo, alívio no preço da carne 

Cereais 
Pelo uso extensivo das terras, os 

biocombustíveis competem com as demais 
lavouras extensivas como cereais, milho etc. 

Pressão no preço das cereais 

Papel, madeira, carvão vegetal, 
demais usos do solo 

Os biocombustíveis competem com todos os 
demais usos do solo 

Competição pelas melhores terras, pressão 
imobiliária no preço da terra 

Combustíveis fósseis 
O biodiesel substitui parcialmente o consumo 

de combustíveis fósseis 
Alivia a pressão no preço dos combustíveis 

fósseis 

Glicerina 
A produção desse co-produto em quantidades 

importantes pode desequilibrar o mercado 
existente da glicerina 

Baixa do preço da glicerina e incentivo para 
pesquisar novos usos desse co-produto 

Políticas agrícolas 
Sendo mais uma fonte de renda agrícola, os 

biocombustíveis contribuem ao 
desenvolvimento rural 

Geração de renda no campo, menos necessidade 
de subsídios públicos 

Segurança de abastecimento 
energético 

O biodiesel evita a importação de derivados de 
petróleo e diminui a vulnerabilidade do país a 

variações cambiais ou ao domínio de um grupo 
de fornecedores externos 

Diminuição do risco externo 

Mercado de câmbio / balança 
comercial 

O biodiesel diminui as importações de 
derivados de petróleo, mas no caso do Brasil 

também diminui as exportações de óleo vegetal 
Efeito indiferente no caso do Brasil 
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Qualidade do ar 
O biodiesel diminui as emissões de enxofre, 

cinzas e materiais particulados  
Redução de doenças respiratórias, preservação 

do patrimônio histórico-arquitetônico 

Efeito estufa 
Os biocombustíveis permitem uma redução dos 

gases de efeito de estufa 
Interação com o mercado de créditos de carbono 
e a formulação de políticas públicas ambientais 

Água e energia 

Os biocombustíveis precisam de água para 
serem produzidos. Em qualquer lugar pode se 
produzir água com  energia (via dessalinização 

por exemplo) 

Interdependência entre os mercados de água, 
alimentos e energia 

Fonte: Elaboração própria 
 
 

Como grande consumidor de óleos vegetais, o biodiesel vem competir com os demais 

usos industriais dos óleos vegetais, cosméticos, farmacêutico e oleoquímico que também são 

grandes consumidores da mesma matéria-prima.  

Para ser produzido em grande escala, o biodiesel necessita de grandes extensões de 

terras, e vem competir com os demais usos do solo para alimentos, papel e celulose, madeira, 

carvão vegetal (em particular para a indústria siderúrgica), outras biomassas energéticas, ou 

simplesmente pelo uso do solo para atividades humanas (estradas, habitações, cidades etc). 

Entre os usos do solo, também convém destacar as demandas crescentes de terras para 

preservação da biodiversidade, criação de reservas ambientais e de áreas para reflorestamento, 

e sequestro de carbono. 

Aumentando o consumo de óleos vegetais, o biodiesel impacta diretamente o mercado 

de proteínas e farelos oriundos de mesmas matérias-primas. De fato, o processo de 

esmagamento e extração de óleo vegetal a partir de oleaginosas gera farelos muito ricos em 

proteínas, usados principalmente para a alimentação animal e a produção de carnes. No caso 

da canola e do girassol, para cada tonelada de grão processado obtêm-se cerca de 50% de óleo 

e 50% de farelo. No caso da soja, os farelos representam 80% dos derivados do grão. Isto 

indica que o óleo de soja pode ser considerado um “subproduto” do farelo, em termos de 

volume. Desta forma o crescimento do consumo de óleos vegetais para biodiesel provoca um 

aumento da oferta de farelos, que por sua vez contribui para uma maior produção de carne. 

Pelo seu destino final, o biodiesel compete com o petrodiesel e com os combustíveis 

líquidos em geral. Dessa forma, mesmo que modestamente, a oferta em maior escala de 
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biodiesel relativisa a força das grandes companhias petrolíferas e suas áreas de influências. 

Embora muito se fale sobre o impacto dos preços do petróleo sobre o mercado dos 

biocombustíveis, também é pertinente questionar sobre o impacto da oferta de 

biocombustíveis sobre o preço dos combustíveis que eles substituem. 

Na sua produção, o biodiesel gera 10% de glicererina. A quantidade de glicerina gerada 

dessa forma é muito superior à demanda do mercado existente, e as grandes quantidades 

rejeitadas no processamento industrial do biodiesel geram impactos na indústria 

gliceroquímica, no sentido de aumentar a oferta. 

Promovendo uma atividade rural intensa, os biocombustíveis estão cada vez mais no 

centro de atenções das políticas agrícolas. Eles oferecem mais uma alternativa de renda para o 

setor de agronegócio e para a agricultura familiar, especialmente importantes em momentos 

de crise econômica.  

Nos países desenvolvidos, os biocombustíveis são uma maneira de transferir os custos 

altos e controversos dos subsídios agrícolas para o consumidor final através de políticas de 

quotas obrigatórias, em vez de serem bancadas pelo orçamento público. Por outro lado, a 

incorporação dos biocombustíveis permite aos países que o adotam a sair do circulo vicioso, 

já denunciado pela OMC, no qual as subvenções para a produção de alimentos em países 

desenvolvidos acabam tirando as oportunidades dos países em desenvolvimento de produzir e 

vender sua produção agrícola a um custo mais competitivo.  

Nos países em desenvolvimento, os biocombustíveis aparecem como uma estratégia 

para fixar as populações no campo, desenvolvendo novos pólos de atividades agroindustriais 

e evitando assim o êxodo rural. Enfim, em todos os casos, os biocombustíveis oferecem a 

vantagem de diversificar a matriz energética, melhorando a segurança do abastecimento 

energético em países consumidores. Por esses motivos, o fomento ao biodiesel é um 

instrumento político de redistribuição da riqueza nacional, que interage estreitamente com o 

orçamento público, e acaba inflindo com distintos interesses nacionais e, às vezes, 

nacionalistas. 

Os biocombustíveis, pelas suas componentes ambientais, interagem com mais alguns 

mercados. Localmente, eles apresentam vantagens nas cidades por evitar as emissões nocivas, 
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sobretudo de enxofre e de material particulado, diminuindo assim a poluição do ar nas áreas 

urbanas e os consequentes danos à saúde humana e ao patrimônio histórico-arquitetônico. No 

nível global, os biocombustíveis contribuem para a redução da emissão de gases de efeito 

estufa, sobretudo de CO2. Entretanto, também existem outros tipos de impactos ambientais 

negativos, relacionados ao crescimento das monoculturas, à erosão dos solos, à redução da 

biodiversidade, ao desflorestamento, à promoção de sementes geneticamente modificadas e à 

contaminação pelo uso intenso de defensivos agrícolas e fertilizantes diretamente ligados ao 

fomento ao biocombustíveis. 

Considerando-se que as áreas disponíveis para o crescimento da produção agrícola estão 

cada vez mais restritas, o foco se fecha cada vez mais sobre o aumento da produtividade 

agrícola. Nesse sentido a necessidade de novas terras e maior produtividade pode ser atingida 

através do melhor ou novo uso da água, seja pelo ciclo natural, seja através da irrigação. 

Existem hoje novas tecnologias de dessalinização energeticamente muito mais eficientes do 

que as antigas (osmose reversa), novas tecnologias de irrigação (gota a gota, agricultura de 

precisão), e novas tecnologias de poços. Baseado nesses elementos, o país ou região que tem 

água pode ter alimentos e energia, e aquele que tem energia pode ter água (por exemplo, 

através da osmose reversa) e, consequentemente, alimentos. É razoável pensar então que os 

mercados de água, alimentos e energia estarão cada vez mais inter-relacionados no futuro. 
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C. ANEXO C : Considerações sobre a competição energia versus 

alimentos 

No subcapítulo 2.3.1 foram apresentados os mecanismos globais da competição entre 

alimentos e energia via o tamanho dos respectivos mercados. Este anexo propõe mais 

subsídios para alimentar este debate que está sendo muito abordado pela mídia, especialmente 

após 2006. 

 Conforme a tabela 23, é possível deduzir que a produção mundial de biodiesel em 

2007 foi 143 vezes inferior à produção de diesel de petróleo, o que equivale a substituir 

apenas 2,5 dias do consumo de óleo diesel daquele ano. Considerando o mercado de óleos 

vegetais como um todo, esse é 31 vezes inferior ao mercado do petróleo e 8 vezes inferior ao 

mercado do petrodiesel. Em termos percentuais, a produção mundial de óleos vegetais 

representa 3,26% da produção mundial de petróleo, e 12,9% do consumo mundial de óleo 

diesel.  

 Estas comparações têm por objetivo demonstrar a desproporção flagrante entre o 

mercado de combustíveis e o mercado de alimentos, que  possui alguns produtos que servem 

de matéria-prima para produzir o biodiesel. Considerando estas (des)proporções e a 

necessidade de se incrementar a produção de alimentos em 75% até 2030 (FAO, 2003), pode-

se concluir que a competição com a produção de alimentos é inevitável a longo prazo, 

a não ser que surjam novas tecnologias para a próxima geração de biocombustíveis que 

não dependam de alimentos.  

Tabela 23: Produção alimentar e produção de petróleo no mundo (em milhões de toneladas anuais) 

Produção alimentar total* (t. x106) 4100 

- da qual os óleos vegetais representam  129 

- das quais o biodiesel representa 7 

Produção total de petróleo (t. x106) 3953 

- da qual o petrodiesel representa 1000 

* Cereais, frutas, verduras, açúcar, óleo, raízes, batatas e feijões. Exclui a produção de carnes e peixes. 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da FAO (2003), EBB (2008) e BP (2008) 
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 As tecnologias atuais de produção de biocombustíveis são baseadas no uso de matéria-

prima até então destinadas ao mercado alimentício. Óleos vegetais no caso de biodiesel, e 

açúcar (cana, beterraba etc.) e amido (milho, trigo etc.) no caso do etanol. Os mercados de 

alimentos e de petróleo têm tamanhos semelhantes, porém, considerando-se apenas os óleos 

vegetais, açúcar e amidos, os mercados de alimentos são bem inferiores àqueles dos 

combustíveis que pretendem substituir. A não ser que haja mudanças tecnológicas radicais ou 

ainda um crescimento exponencial da produção de óleos vegetais e açúcares (o que não 

parece ser uma hipótese razoável), então é possível chegar à conclusão preliminar de que 

qualquer política de biocombustíveis é estruturalmente limitada, e nunca poderá ser uma 

solução para a substituição definitiva do petróleo. Além do mais, estas desproporções entre 

mercados justificam as controvérsias sociopolíticas entre produção de alimentos e produção 

de biocombustíveis. 

 De acordo com Jean Ziegler (2006), ex-comissário da ONU contra a fome e grande 

opositor da indústria de massa dos biocombustíveis, a produção atual de alimentos é 

teoricamente suficiente para sustentar 12 bilhões de indivíduos no planeta. Dessa informação 

tiram-se duas conclusões antagônicas. 

 A primeira permite pensar que é não é necessário crescer a produção alimentícia para 

atender a demanda mundial por alimentos, necessitando-se apenas promover a redistribuição e 

a racionalização do uso dos recursos alimentares existentes através de políticas de 

desenvolvimento. Por conseguinte, os biocombustíveis não competiriam com o mercado 

alimentício se forem produzidos a partir de terras novas e /ou disponíveis. 

 A segunda indica que, considerando a fraca eficiência alimentar dos nossos padrões de 

consumo e da nossa organização social, e ainda, que as perdas e os desperdícios tendem a se 

amplificar na medida em que mais pessoas estão ingressando na sociedade de consumo, como 

está acontecendo em massa nos países emergentes, então para alimentar cada novo ser 

humano será preciso produzir a quantidade de alimentos necessária para alimentar dois seres 

humanos. Consequentemente a necessidade de terras para a produção de alimentos é 

exponencial e deixa pouco espaço para a expansão dos biocombustíveis. 

 Na mesma linha, um outro ponto de vista interessante: a intensidade energética do PIB 
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americano é duas vezes superior à do PIB europeu. Em outras palavras, para produzir os 

mesmos U$ 1.000,00 de riqueza se consome duas vezes mais energia nos Estados Unidos do 

que na Europa. Traçando um paralelo com a citação de Jean Ziegler, pode-se concluir sem 

muito medo de errar que a produção atual de energia é teoricamente suficiente para sustentar 

12 bilhões de indivíduos no planeta. Esta mudança de prisma deixa perceber que as soluções 

não necessariamente dependem do crescimento da oferta de matérias-primas e de novas 

tecnologias e que não necessariamente vai existir competição entre alimentos e energia. A 

condição para que isso aconteça é pensar mais nos aspectos tanto de eficiência alimentar 

como de eficiência energética. Isto implica em re-examinar os estilos de vida e promover 

mecanismos de redistribuição, racionalização e eficiência humana. A figura 22 abaixo mostra 

claramente que as emissões de  CO2 per capita nos estados Unidos são três vezes superiores  

àquelas da França, entretanto, os Estados Unidos não têm 3 vezes o PIB francês nem são três 

vezes mais felizes que os franceses. 

Figura 22 : Emissões de CO2 em toneladas per capita per annum em determinados paises. 

Fonte: Eenergy Informer (2009) 

Como informação adicional, vale destacar que em notícia publicada em 22/05/2008 pela 

AFP (Agência Francesa de Imprensa), o relator especial das Nações Unidas para o direito à 

alimentação, Olivier de Schutter (sucessor do Jean Zigler), pediu diante do Conselho dos 

Direitos Humanos da ONU o congelamento dos investimentos e dos subsídios em favor da 
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produção de biocombustíveis. Considerou os biocombustíveis como sendo “um fator de peso” 

que contribui para o aumento dos preços dos alimentos. “Cem milhões de hectares seriam 

necessários para produzir 5% dos combustíveis em 2015” e “isso é simplesmente 

insuportável”, declarou Schutter. Qualificou de “surrealistas” os objetivos dos Estados Unidos 

de produzir 136 bilhões de litros de biocombustíveis até 2022, e da União Europeia, de 

produzir 10% de biocombustíveis para os transportes, até 2020. 

 Cada país defende seus programas de biocombustíveis com vigor argumentando que o 

risco da competição com alimentos vêm dos outros. Por exemplo, o Brasil procura marcar a 

diferença do etanol de cana-de-açúcar, que utiliza menos de 1% do território nacional, com o 

etanol de milho dos Estados Unidos, muito mais consumidor de terras e que compete 

diretamente com a produção de alimentos. (MOREIRA e GOLDEMBERG, 2008) 

 Na Europa, uma note de synthese de Suau (2008) defende que o modelo europeu de 

biocombustíveis é mais do que nunca pertinente e sem relação com a alta dos preços dos 

alimentos. De acordo com esta nota o objetivo de chegar a 7% de incorporação de  

biocombustíveis em 2010 pode ser atingido com menos de 10% das terras agricultáveis na 

França, sem prejudicar as exportações. A alta dos preços dos alimentos teria origem i) na 

saída dos governos na gestão estratégica dos estoques de alimentos devido a liberalização dos 

mercados; ii) na especulação nos mercados financeiros e futuros; iii) na explosão da demanda 

na China e na Índia; iv) no crescimento da demanda de carne, que utiliza de 5 quilos de 

cereais para cada quilo de carne produzido; v) dos acidentes climáticos devido ao 

aquecimento global; vi) nos preços baixos dos últimos anos, que desanimaram a produção; e 

vi) em alguns países produtores, que tomaram medidas protecionistas taxando ou impedindo 

as exportações de arroz e trigo. 

Se a competição com o mercado alimentício ainda é muito controversa no caso do 

biodiesel, o impacto da produção de etanol a partir do milho americano já é um dado 

concreto. O preço do milho chegou a triplicar em três anos, passando de U$ 2,00 o buschel 

em 2005 para U$ 6,00 a U$ 7,00 em meados de 2008 (SIEGEL, 2008). A proporção da safra 

de milho dedicada a etanol nos USA chegou a 25% em 2007 e deve ultrapassar 32% em 2008 

(SUAU, 2008). Este aumento foi imputado às novas plantas de etanol a base de milho nos 

Estados Unidos, e teve consequências dramáticas no México, país vizinho, no qual o milho é 
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um alimento fundamental para a população, e cujo aumento de preço provocou inúmeros 

distúrbios sociais (VIGNA, 2008). Esta situação incentiva a disputa de terras para o cultivo de 

soja, milho e trigo, considerando que as áreas disponíveis são estruturalmente limitadas por 

fatores agronômicos e ambientais. Sendo a quantidade de terras cultivadas limitada e 

anualmente predefinidas, o necessário equilíbrio entre os mercados exige que o ajuste seja 

feito pelos preços. Por exemplo,  

De acordo com notícia publicada em 27/10/2008 pelo jornal O Globo: 

“A forte demanda por milho de produtores de etanol nos Estados Unidos foi 
considerada o catalisador para os futuros do cereal atingirem altas recordes em 
junho 2008, mas desde então a queda das commodities mostra que aquela 
ideia estava errada [...] Os preços dos alimentos nos EUA, que normalmente 
sobem 2,5 por cento por ano, avançaram 4 por cento em 2007, o maior 
aumento em 17 anos. Os preços mundiais dos alimentos saltaram 40 por cento, 
causando distúrbios e estocagens de produtos em alguns países. O governo 
estimou que os preços dos alimentos nos EUA subirão 5,5 por cento neste ano 
e 4,5 por cento em 2009” (O GLOBO, 2008. Disponível em: 
<http://cimilho.cnpms.embrapa.br/inicio/mostranoticia.php?codigo=278
> . Acesso em: 16 de abril de 2009) 

Entretanto, existem outros pontos de vista sobre a mesma questão e vale destacar o 

comentarios de Moreira e Goldemberg, 2008: 

“Os dados históricos levam à conclusão de que o programa de incentivo norte-
americano à cultura do milho está produzindo um impacto que é da ordem da 
variação média anual – uma vez que esse número continua variando em torno 
de 5% ao ano. Os Estados Unidos deslocaram para combustivél o equivalente 
a 5% da produção mundial de milho . Ou seja, do total produzido no mundo 
para alimentos, 5% estão sendo utilizados pelos EUA para combustivél. Isso é 
uma normalidade técnica dentro da produção média mundial”. Fonte: 
MOREIRA, José Roberto; GOLDEMBERG, José. Um revés nos 
biocombustíveis. Jornal da USP. São Paulo: Coordenadoria de 
Comunicação Social da USP, v.23, n.819,p.5, jan./ fev..2008. Depoimento à 
Sylvia Miguel. 

Mesmo que os cenários catastrofistas sobre os preços dos alimentos não 

necessariamente aconteceram até o momento devido à crise mundial do final de 2008, a 

volatilidade observada em 2008 entre os preços de alimentos, preços do petróleo e preços do 

dólar, demonstraram o quanto estes mercados estão inter-relacionados. 
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Sempre existirão muitos argumentos tanto para a tese da competição entre alimentos e 

energia como para a tese contrária. Este debate é o reflexo das questões de fundo da sociedade 

atual em que de um lado existe uma fé que as soluções emergirão de fatores externos, como 

uma nova fonte de matéria-prima, uma nova tecnologia, e do outro lado existe uma fé em que 

as soluções poderão emergir de fatores internos de cada individuo, através de uma redução e 

de uma redistribuição do consumo que não necessariamente diminuiria o bem-estar coletivo. 

Desta forma pode concluir-se que a competição com a produção de alimentos é 

inevitável a longo prazo, a não ser que surjam, em breve, novas tecnologias para a 

próxima geração de biocombustíveis que não dependam de alimentos e se diminuírem 

os níveis de consumo de carne. Contudo, exceto no caso do milho para a produção de 

etanol nos Estados Unidos, os níveis de produção ainda modestos de biocombustíveis 

ainda não justificam o aumento que conheceram os mercados de alimentos até o 

segundo semestre de 2008. Este aumento encontra suas causas em outras fontes, em 

particular no crescimento do consumo de carnes (SUAU, 2008). 
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D. ANEXO D : Sobre a qualidade do ar, a questão do enxofre 
 

Este anexo propõe uma discussão mais detalhada sobre a questão da poluição local 

provocada pelo enxofre oriundo do consumo de diesel, objeto do ponto 3.3.1.  

O enxofre é um poluente altamente cancerígeno, e somente na cidade de São Paulo, é 

responsável pela morte de cerca de três mil pessoas (CALIXTO, 2008). Até finais de 2008, o 

diesel produzido no país apresenta 2.000 partes por milhão (ppm) de enxofre, no interior, e 

500 ppm nas regiões metropolitanas. Estes valores estão completamente defasados com aquilo 

que se faz na Europa, Estados Unidos e em outros países, aonde o diesel contém atualmente 

entre 10 e 15 ppm de enxofre. 

A Resolução 315 de 2002, do Conama, previa para o início de 2009 a produção de diesel 

de com 50 partes por milhão (ppm) de enxofre nas áreas metropolitanas e com 500 ppm no 

resto do país. Para as refinarias, o custo de reduzir o teor de enxofre é alto especialmente 

porque diminui as características de lubrificação do combustível. O esforço parece tão grande 

para a Petrobras, que no final de 2008 foi feito um acordo permitindo o não cumprimento da 

resolução do Conama. Este novo acordo prevê que o diesel fornecido no país será de 1.800 

ppm em janeiro de 2009 e de 500 ppm a partir de 2014, mas até o momento este TAC esta 

sendo discutido pela justiça.  

O biodiesel contém taxa zero de enxofre, o que permite um efeito de diluição, mas 

também oferece, quando em mistura com o óleo diesel de ultrabaixo teor de enxofre, 

melhores características de lubricidade. É visto como uma alternativa excelente o uso dos 

ésteres em adição de 5 a 8% para reconstituir essa lubricidade (ver PORTAL 

BIODIESELBR.COM, s/d). Consequentemente, para as refinarias, quanto maior a 

incorporação de biodiesel, menor o custo de remover o enxofre. 

Se não fosse o aumento do preço do óleo de soja, o H-bio teria contribuído para 

produção de um diesel de excelente qualidade, isso porque atua como se fosse um derivado de 

petróleo leve e sem as substancias contaminadoras (enxofre etc) habitualmente contidas em 

maior concentração no petróleo pesado. Sem o H-bio ficou muito mais difícil para as 

refinarias cumprir com a resolução do Conama.  


