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RESUMO 
 
A produção e uso do biodiesel se apresenta como um dos grandes desafios deste 
milênio, dada a imperiosa necessidade de se buscar fonte alternativa de energia 
renovável para substituir o óleo diesel, tendo em vista a previsão de esgotamento da 
reservas petrolíferas mundiais, associada à questão de como promover o 
crescimento e desenvolvimento econômico sem destruir ainda mais o meio 
ambiente, tão castigado pelo intenso uso do óleo diesel e que está influenciando no 
efeito estufa. 
O objetivo deste estudo consistiu em avaliar, do ponto de vista econômico, o efeito 
da disponibilidade de matérias primas na viabilidade de produção, comercialização e 
exportação de biodiesel no Estado do Paraná. A metodologia utilizada foi de 
natureza predominantemente descritivo-qualitativa e exploratória, baseada em 
levantamento de dados existentes em literatura e em testemunhos de profissionais 
especializados envolvidos com o Programa Paranaense de Biodiesel.  
A pesquisa apontou que o Paraná se apresenta como um dos Estados que reúnem 
condições de produzir e comercializar o biodiesel através da soja e do algodão, 
culturas estas já com tecnologia definida. Outras fontes também estão disponíveis 
como o girassol, o nabo forrageiro, o amendoim, a canola e a mamona, que se 
encontram em fase de experimentos em trabalho conjunto por muitos institutos como 
IAPAR, EMATER, TECPAR e EMBRAPA e universidades do Paraná. A pesquisa 
apontou também a existência de dificuldades em se desenvolver o programa 
paranaense de biodiesel que estão relacionados com a questão tributária e a pouca 
demanda do biodiesel no momento, justificado pela obrigatoriedade da adição de 2% 
de biodiesel ao óleo diesel somente a partir de 2008. 
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ABSTRACT 
 
Due to the great necessity of searching for alternative and renewable energy sources 
to substitute the petroleum fuels, the biodiesel production and uses has become one 
of the biggest challenges for this century. It also must be considered the world 
petroleum reserves shortage since the 1950s, associated with the necessity of 
promoting the economical growth, without intensifying the environment destruction. 
The greenhouse effects caused by the intense normal diesel usage has also to be 
considered within these new technological advantage of biodiesel production. 
The objective of this study is to evaluate the biodiesel oil production, 
commercialization and economical feasibility in Paraná State, Brazil. The 
methodology used was mainly descriptive-qualitative and exploratory, based on the 
available biodiesel literature and on especialized statements from members involved 
within the Parana State Biodiesel Program (Programa Paranaense de Biodiesel). 
The research results show that Paraná State has all the conditions to produce and 
commercialize biodiesel prepared from soy and cotton, which have already 
developed and defined technology to be cultivated. Other sources are also available 
like sunflower, forrageiro turnip, peanut and canola, which have been under 
experiment by many Institutes like IAPAR, EMATER, TECPAR and EMBRAPA, 
associated with Universities in Parana State. The research has also focused the 
existent difficulties in developing the Biodiesel Program, all related to tax issues and 
to the low demand of biodiesel at the moment, once the addition of 2% of biodiesel in 
normal diesel will become mandatory only in 2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 INTRODUÇÃO 
 

Com a globalização, internacionalização e abertura dos mercados 

estabeleceram-se novos focos de competitividade, requerendo um conhecimento 

aprofundado das questões de energia alternativa, técnicas inovadoras, sociais, 

legais e principalmente das questões ambientais, a fim de sustentar o novo ciclo de 

desenvolvimento econômico com crescente respeito ao meio ambiente. 

 Atualmente, já existe uma consciência mundial sobre a necessidade de se 

buscar, criar e implementar, em caráter de urgência, alternativas tecnológicas menos 

poluentes, visando substituir, de maneira gradual, o uso do óleo diesel na matriz 

energética mundial (ARANDA, 2005; BONONI, 2004; PARENTE, 2003). 

  Dentro desse contexto, emerge o biodiesel como uma alternativa de 

diminuição da dependência dos derivados de petróleo e como um novo mercado 

para as oleaginosas e, sobretudo, com perspectivas de redução da emissão de 

poluentes. A introdução do biodiesel no mercado representa uma nova dinâmica 

para a agroindústria, com seu conseqüente efeito multiplicador em outros segmentos 

da economia, envolvendo óleos vegetais, álcool, óleo diesel e demais insumos e co-

produtos derivados do processo de produção do éster vegetal.  

 Sabe-se que a energia – desde os mais remotos tempos da humanidade – 

tem desempenhado um papel fundamental, passando pela revolução industrial e 

hoje, na era da inovação tecnológica, equipando todas as sociedades modernas que 

se conhece. Entretanto, as soluções para se obter energia em larga escala, 

baseiam-se na construção de grandes usinas centralizadoras de geração para 

posterior transmissão e distribuição dessa energia. Neste universo estão as usinas 

hidrelétricas, termelétricas e nucleares.  Esta prática obriga a utilização de grandes 

somas de recursos para realização destas obras, além de uma complexa análise de 

custos para que o empreendimento cumpra com seu objetivo principal e não se torne 

inviável. 

A disponibilidade de recursos energéticos e a oferta de energia vieram à tona 

com a crise do setor energético brasileiro em 2004, quando o fornecimento de 

energia elétrica foi deficitário em algumas regiões do país, acontecimento 

vulgarmente conhecido como “apagão”. O principal combustível utilizado para a 
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geração de eletricidade é o óleo diesel1, que é utilizado principalmente em centrais 

termelétricas, em regiões isoladas da rede elétrica e indústrias que utilizam grupos 

geradores como sistemas de emergência, visando aumentar a confiabilidade e 

economia de energia.  

No Brasil, o estímulo ao uso do biodiesel também viria minimizar a 

dependência do diesel na frota de transporte rodoviário do país, de cujo combustível 

fóssil é hoje dependente em 70%. Caminhões e ônibus rodam diariamente milhares 

de quilômetros em rodovias e centros urbanos.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

  O Brasil é considerado pela comunidade mundial como um país privilegiado, 

por ser de grande biodiversidade e muito rico em plantas oleaginosa, cujas culturas 

em sua grande maioria são restritas a fins alimentícios. Existe um grande potencial a 

ser explorado, tanto em relação ao aproveitamento energético de culturas 

temporárias e perenes, como em relação ao aproveitamento energético do óleo 

residual resultante da alimentação. 

  Nas diferentes regiões brasileiras pode-se produzir um grande número de 

oleaginosas passíveis de extração mecânica e/ou por solvente. Dentre elas, 

destacam-se: palmeiras nativas, incluindo babaçu, na Amazônia; mamona, côco de 

praia e dendê nas regiões norte e nordeste; mamona, soja, girassol, canola e 

amendoim no centro-oeste e sul. 

  A agricultura de óleos vegetais e de cana-de-açúcar é mais do que uma 

alternativa energética; é uma fonte para o desenvolvimento tecnológico e industrial 

autônomo e auto-sustentado compatível com a realidade brasileira, onde há 

predominância do setor primário da economia, que poderá se desenvolver em 

conjunto com o setor secundário, perfazendo uma cadeia produtiva em perfeita 

harmonia com o meio ambiente. 

   Diversas experiências sobre o uso do biodiesel, proveniente de óleos novos e 

usados, puros ou misturados ao diesel, estão sendo desenvolvidas no Brasil, 

emergindo o biodiesel como uma alternativa de diminuição da dependência dos 

derivados de petróleo e como um novo mercado para as oleaginosas, com 

                                                 
1 O óleo diesel é subsidiado pelo Governo Brasileiro. O subsídio está previsto para ir somente até 
2010 (PARENTE, 2003). 
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perspectivas de redução da emissão de poluentes ambientais (ARANDA, 2005; 

BONONI, 2004; PARENTE, 2003). 

  Entretanto, como salientam Parente (2003), Holanda, (2004) e Aranda (2005), 

entre outros, a viabilização de um programa de biodiesel requer a implementação de 

uma estrutura organizada para a produção e distribuição de forma a se tornar 

competitivo nos mercados internos e externos. Para isso são necessários 

investimentos programados e contínuos ao longo da cadeia produtiva, garantindo a 

oferta do produto final com qualidade, além da perspectiva de retorno do capital 

investido no empreendimento e no desenvolvimento tecnológico.  

  A implementação de um programa energético de biodiesel abre oportunidades 

para grandes benefícios econômicos e sociais, como alto índice de geração de 

empregos, aquecimento das economias regionais com o incremento da área de 

cultivo, valorização do homem do campo e demanda de mão de obra qualificada 

para o processamento e beneficiamento dos óleos vegetais.  

  Ainda como benefício econômico, há o aumento da oferta dos derivados 

protéicos extraídos das oleaginosas, importante insumo para a indústria de 

alimentos e ração animal. Além disso, a biomassa atua como nutriente da terra, 

viabilizando o encadeamento do plantio de outras culturas. Também há forte impacto 

positivo de reversão no fluxo internacional de capitais, beneficiando diretamente o 

Balanço de Pagamentos, além da comercialização com o exterior dos certificados de 

redução de emissões de gases de efeito estufa (ARANDA, 2005; BONONI, 2004; 

PARENTE, 2003). 

  Pela Lei nº 11.097/2005, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 

13/01/2005, o Governo Federal estabelece as regras a serem observadas pelos 

envolvidos no Programa de Biodiesel (mistura compulsória, tributação e 

especificações técnicas, entre outros).  Entretanto, para que o programa alcance o 

sucesso pretendido, surgem, desde logo alguns questionamentos:  

(1) Qual será a demanda de matéria-prima e sua capacidade de produção?  

(2) Qual será o nível de investimentos necessários?  

(3) Haverá realmente redução da tributação para que o biodiesel se torne 

competitivo e aceito pelos usuários? 

  Estas questões, como se percebe, só poderão ser respondidas ao longo do 

tempo. Sendo assim, este estudo tem em vista tão somente avaliar as viabilidades 
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de produção, comercialização e exportação do biodiesel no Estado do Paraná sob o 

aspecto econômico.   

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

  Avaliar, do ponto de vista econômico, o efeito da disponibilidade da matéria-

prima na viabilidade de produção, comercialização e exportação de biodiesel no 

Estado do Paraná. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Avaliar a utilização do biodiesel como fonte alternativa de energia renovável, 

enfocando aspectos de desenvolvimento sustentável. 

• Definir as matérias primas potenciais para produção de biodiesel. 

• Identificar as ações promovidas ou a serem promovidas a curto prazo em prol 

da produção acelerada do biodiesel no Paraná. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

 A pesquisa baseou-se no levantamento, seguida de análise das publicações 

referentes ao objeto de estudo deste trabalho, valendo-se, para tanto, de livros, 

documentos e de artigos disponíveis na WEB, além de contato com profissionais da 

área como o Dr. Bill Jorge Costa, Gerente da Divisão de Biocombustível do 

TECPAR, da Dra. Helena Maria Wilhelm do Departamento de Tecnologia em 

Materiais do Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento – LACTEC,  do Eng. 

Richardson de Souza, pesquisador da Secretaria de Estado da Agricultura e do 

Abastecimento (SEAB) e do Sr. Univaldo Vedana, pesquisador independente fora 

das academias, dono do domínio do site www.biodieselbr.com.br.   

  Na análise do conteúdo predominou o método dedutivo que, segundo Gil 

(1991, p.28) ...“é o que parte do geral e, a seguir, desce ao particular. O raciocínio 

dedutivo parte de princípios considerados como verdadeiros e indiscutíveis para 
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chegar a conclusões de maneira puramente formal, isto é, em virtude unicamente de 

sua lógica”.   

Os procedimentos adotados neste trabalho são de natureza 

predominantemente descritivo-qualitativa e exploratória. Sua utilização foi 

considerada como a apreensão desejada do fenômeno a ser enfocado.  

Enquanto a abordagem qualitativa pressupõe a observação dos múltiplos 

aspectos de uma dada realidade, como os elementos subjetivos vinculados às 

percepções e a dinâmica das interações de indivíduos e grupos por meio de seus 

significados para as pessoas, de modo que se possa entender a natureza de um 

fenômeno social (TRIVIÑOS, 1987), a abordagem descritiva se propõe a investigar o 

que é, ou seja, a descobrir as características de um fenômeno como tal 

(RICHARDSON, 1985); por outro lado, a exploratória tem por objeto proporcionar 

maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir 

hipóteses (GIL, 1991).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 O BIODIESEL NO CONTEXTO MUNDIAL E NACIONAL 
 
 O crescimento das sociedades, conforme salientam Benedetti et al. (2005, p. 

81), “com sua industrialização desenfreada e crescimento econômico, tem mostrado 

sua face destruidora. A busca por alternativas renováveis introduz o biodiesel como 

provável substituto do petróleo”.  

 Segundo ainda Benedetti et al. (2006, p. 81-82) 
Um dos desafios que se colocam para as atuais gerações é como promover 
o crescimento e desenvolvimento econômico sem destruir ainda mais o 
meio ambiente. Durante os últimos duzentos anos o homem preocupou-se 
apenas em promover a industrialização como forma de melhorar o padrão 
de vida. É inegável que o padrão de vida de algumas sociedades tenha 
melhorado, no entanto essa situação não é a realidade do mundo. 
Até há bem pouco tempo, era consenso que a industrialização traria apenas 
benefício para todos. Os possíveis impactos negativos sobre o meio 
ambiente advindos da atividade industrial não eram considerados 
prioritários. 

 Mais adiante, prosseguem os referenciados autores, “Emerge das discussões 

científicas o conceito de agroenergia, ou bioenergia, que, em síntese, representa a 

capacidade que sistemas agroindustriais têm de prover energia de forma renovável” 

(p. 86). 

 Este capítulo discorre sobre os antecedentes do biodiesel, sua 

contextualização, definições, processos de fabricação e suas especificações, 

aplicações, e as matérias-primas para sua produção. Discorre também sobre a 

relevância e as vantagens de sua inserção na matriz energética brasileira, além da 

abordagem sobre cadeia, produção e venda do biodiesel. 

  
2.1 OS ANTECEDENTES DO BIODIESEL 

 

 Segundo Rathmann et al. (2006), as experiências com alternativas de 

combustíveis não são recentes, comprovando a preocupação de pesquisadores com 

o eventual esgotamento das reservas petrolíferas. Analisando a declaração desses 

autores, é importante ressaltar que há controvérsias entre pesquisadores quanto ao 

período de esgotamento dessas reservas. As primeiras experiências com o uso 

comercial do biodiesel na Europa surgiram nos anos da Segunda Guerra Mundial 

(Patente Belga de 1937).  
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 Já no Brasil os estudos acerca de combustíveis alternativos iniciaram na 

década de 70, com o programa do Proálcool, o qual foi implementado em função da 

crise do petróleo.  

 Na seqüência, é apresentado um breve histórico dos principais fatos 

associados à utilização de biomassa para fins energéticos, sobretudo do biodiesel, 

de acordo com Plá (2002); Knothe (2001); Casa Civil da Presidência da República 

(2005); ANP (2005a), apud Rathmann et al.(2005, p. 28). 

• 1900 – Primeiro ensaio realizado por Rudolf Diesel, em Paris, de um motor 

     movido a óleos vegetais.  

• 1937 – Concessão da primeira patente de óleos combustíveis obtidos a partir 

de óleos vegetais (óleo de palma), a G. Chavanne, em Bruxelas (Bélgica), 

Patente n.º 422.877. 

• 1938 – Primeiro registro de uso de combustível de óleo vegetal para fins 

comerciais – ônibus de passageiros da linha Bruxelas–Lovaina/BEL. 

• 1939 – 1945 – Inúmeros registros de uso comercial de combustíveis obtidos 

a partir de óleo vegetais na “frota de guerra”. 

• 1975 – Lançamento, no Brasil, do Programa Proálcool. 

• 1980 – Depósito da 1ª patente de Biodiesel no Brasil – Dr. Expedito Parente 

(UFC). 

• 1988 – Início da produção de biodiesel na Áustria e na França e primeiro 

registro do uso da palavra “biodiesel” na literatura. 

• 1997 – EUA aprovam biodiesel como combustível alternativo. 

• 1998 – Setores de P&D no Brasil retomam os projetos para uso do 

biodiesel. 

• 1998 – Realizado em Curitiba teste com 19 ônibus com biodiesel de óleo de 

soja doado por instituições norte americanas, cuja inclusão sobre viabilidade 

técnico-ambiental foi favorável; mas, em contrapartida , foi desfavorável em 

termos financeiros. 

• 24/11/2004 – Publicadas as Resoluções 41 e 42 da ANP, instituindo a 

obrigatoriedade de autorização deste Órgão para produção do biodiesel,  

com o estabelecimento da especificação para comercialização que poderá 

ser adicionado ao óleo diesel, na proporção de 2% em volume. 
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• 06/12/2004 – Lançamento do Programa de Produção e uso do Biodiesel pela 

então Ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff. 

• 13/01/2005 – Publicação no DOU da Lei nº 11.097 que autoriza a 

introdução do biodiesel na matriz energética brasileira. 

• 22/02/2005 – Publicação da Instrução Normativa SRF nº 516 que dispõe, 

principalmente sobre o Regime Especial a que estão sujeitos os produtores 

e os importadores de biodiesel. 

• 15/03/2005 – Publicação da Instrução Normativa da SRF nº 526 que dispõe 

sobre a opção pelos regimes de incidência da Contribuição para o 

PIS/PASEP e da COFINS (art. 52, da Lei nº 10.833, de 29/12/2003 e o art. 

4º da Medida Provisória nº 227, de 06/12/2004). 

• 24/03/2005 – Inauguração da primeira usina e posto revendedor de 

Biodiesel – Belo Horizonte (MG). 

• 18/05/2005 – Lei nº 11.116, dispõe sobre o Registro Especial, na Secretaria 

da Receita Federal, de produtor ou importador de biodiesel e sobre a 

incidência de contribuição para o PIS/PASEP e COFINS. 

• 20/05/2005 – Publicação do Decreto nº 5.448 que regulamenta a introdução 

do biodiesel na matriz energética nacional. 

• 06/06/2005 – Publicação do Decreto nº 5.457 que reduz alíquotas da 

contribuição para o PIS/PASEP e de COFINS sobre importação e 

comercialização do biodiesel. 

• 03/10/2005 – Portaria nº 483, do Ministério de Minas e Energias, que 

estabelece a regulamentação para utilização de combustíveis sólidos, 

líquidos e gasosos.  

• 22/08/2005 – ANP realiza o 1º leilão do biodiesel, sendo que até 12/07/2006 

tinham sido realizados o 2º, 3º e 4º leilões. (ANP, 2006). 

• Até agosto de 2006, 1.700 postos de combustíveis em todo o país, já estão 

comercializando biodiesel, sendo 37 no Paraná (GAZETA DO POVO 

09/08/2006). 
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2.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO BIODIESEL 

 

O Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, ou 

simplesmente Sistema Harmonizado (SH), é um método internacional de 

classificação de mercadorias, baseado em uma estrutura de códigos e respectivas 

descrições. 

Este Sistema foi criado para promover o desenvolvimento do comércio 

internacional, assim como aprimorar a coleta, a comparação e a análise das 

estatísticas, particularmente as do comércio exterior. Além disso, o SH facilita as 

negociações comerciais internacionais, a elaboração das tarifas de fretes e das 

estatísticas relativas aos diferentes meios de transporte de mercadorias e de outras 

informações, utilizadas pelos diversos intervenientes no comércio internacional. 

A composição dos códigos do SH, formado por seis dígitos, permite que 

sejam atendidas as especificidades dos produtos, tais como origem, matéria 

constitutiva e aplicação, em um ordenamento numérico lógico, crescente e de 

acordo com o nível de sofisticação das mercadorias. 

A classificação internacional do biodiesel, conforme o SH constante da Tarifa 

Externa Comum (TEC, 2006), para produtos  sob anuência da ANP (Portaria ANP nº 

313, de 27.12.2001)  é enquadrada no código da Nomenclatura Comum do Mercosul 

– NCM como 3824.90.29, que quer dizer: aglutinantes preparados para moldes ou 

para núcleos de fundição; produtos químicos e preparações das indústrias químicas 

ou das indústrias conexas (incluídos os constituídos por misturas de produtos 

naturais), não especificados nem compreendidos em outras posições. Outros.  

 

2.2.1 Definições do biodiesel  

 

O site BiodieselBR apresenta várias definições sobre o biodiesel, a saber 

• Definição Geral 

Combustível natural usado em motores diesel, produzido através de fontes 

renováveis, que atende as especificações técnicas de qualidade da ANP. 

• Definição Geral Estendida 

Combustível renovável derivado de óleos vegetais, como girassol, mamona, 

soja, babaçu e demais oleaginosas, ou de gorduras animais, usado em motores a 
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diesel, em qualquer concentração de mistura com o diesel. Produzido através de um 

processo químico que remove a glicerina do óleo. 

• Definição Técnica 

Combustível composto de mono-alquilésteres de ácidos graxos de cadeia 

longa, derivado de óleos vegetais ou de gorduras animais novas ou usadas, 

designado de B100. Mundialmente, passou-se a adotar uma nomenclatura bastante 

apropriada para identificar a concentração do biodiesel na mistura com diesel. É o 

biodiesel BXX, onde XX é a percentagem em volume do biodiesel adicionado à 

mistura com óleo diesel, (Tabela 1). 

Tabela 1 – Nomenclatura usada para as misturas biodiesel/diesel.  

Nomenclatura B2 B5 B20 B100 

Concentração de 
biodiesel 2% 5% 20% 100% 

   Fonte: ANP, 2006. 
 

• Definição da Legislação Brasileira – Resolução 042, de 24.11.2004 da ANP 

Biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a 

combustão interna com ignição por compressão ou, conforme regulamento, para 

geração de outro tipo de energia, que possa substituir parcial ou totalmente 

combustíveis de origem fóssil. Analisando esta definição, qualquer biocombustível 

(in natura ou quimicamente modificado) é considerado biodiesel, que está em 

oposição à definição técnica da ANP (Portaria 255, 2003) que define biodiesel como 

sendo única e exclusivamente um combustível composto de mono-alquilésteres. 

Ou, segundo Parente (2003), biodiesel é o nome de um combustível 

alternativo de queima limpa, produzido a partir de recursos domésticos, renováveis. 

O biodiesel não contém petróleo, mas pode ser adicionado a ele formando uma 

mistura que pode ser usada em um motor de ignição a compressão (diesel) sem 

necessidade de modificação. O biodiesel é simples de ser usado, biodegradável, 

não tóxico e essencialmente livre de compostos sulfurados e aromáticos. 

Para os objetivos deste estudo, biodiesel é somente definido como o produto 

da transesterificação de óleos vegetais que atende aos parâmetros fixados pelas 

normas ASTM D6751 (American Standard Testing Methods, 2003) e DIN 14214 

(Deutsches Institut für Normung, 2003), ou pela portaria no 255/03 de 15.09.2003 da 

ANP. 
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2.2.2 Aspectos técnicos, ambientais e socioeconômicos 

 

 Ohmae (2006), escreveu que a tecnologia transformou o trabalho e todas as 

suas ramificações, introduzindo muitos desenvolvimentos que realmente deram 

forma ao progresso do homem. Pensa-se no desenvolvimento humano como algo 

global, composto de pequenas e constantes melhorias, confortavelmente 

administráveis. Mas na realidade, repentinos saldos de energia, freqüentemente 

impulsionados ou funcionando juntos com inovações tecnológicas fizeram a 

humanidade progredir. A economia global está equipada com o motor da tecnologia. 

 Afirma ainda o referido autor que a tecnologia é o elemento principal no 

processo produtivo de qualquer organização. Todas as empresas públicas ou 

privadas, grandes ou pequenas, utilizam alguma forma de tecnologia, sejam elas de 

produto, de processo ou de gestão.  

Um programa, portanto, como o do biodiesel, de tamanha envergadura, não 

poderia deixar de ser analisado sob os aspectos tecnológicos/técnicos, ambientais e 

socioeconômicos. 

 

a) Aspectos técnicos  
 O biodiesel pode ser utilizado puro ou em diferentes proporções adicionado 

ao diesel convencional (Tabela 1). Nesse sentido, sua adaptabilidade aos motores 

de ciclo diesel é uma das suas grandes vantagens. De acordo com Neto (2000), 

apud Cánepa (2005)2, a avaliação da qualidade carburante de óleos vegetais requer 

a determinação analítica das seguintes propriedades: poder calorífico, índice de 

cetano, curva de destilação, viscosidade e ponto de névoa. 

 Enquanto combustível, o biodiesel obtido pela reação de transesterificação 

necessita basicamente de duas características principais: a reação de 

transesterificação deve ser completa (acarretando ausência total de ácidos graxos 

remanescentes) e o biocombustível deve ser de alta pureza (não contendo traços de 

glicerina, catalisador ou álcool excedente da reação). De certa forma, há uma 

convergência nos estudos técnicos de biodiesel mostrando que uma mistura com até 

20% de biodiesel (B20) é tecnicamente viável, não necessitando de nenhuma 

                                                 
2 CÁNEPA, Daniela Loguercio é mestranda do Centro de Estudos e Pesquisas em Agronegócios 
(CEPAN) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
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alteração nos motores de ciclo diesel, desde que sejam atendidos determinados 

padrões técnicos de qualidade (CÁNEPA, 2005). 

 

b) Aspectos ambientais e socioeconômicos 
 Não se pode deixar de mencionar os ganhos ambientais, sejam eles advindos 

da redução direta das emissões de gás carbônico, como da fixação de carbono 

atmosférico pela fotossíntese, durante o crescimento das culturas que geram óleo 

(PLÁ, 2002). 

 O consumo de combustíveis fósseis derivados do petróleo tem um impacto na 

qualidade do meio ambiente. A poluição do ar, as mudanças climáticas, os 

derramamentos de óleo e a geração de resíduos tóxicos são resultados do uso e 

produção desses combustíveis, sendo a poluição do ar das grandes cidades o mais 

visível impacto da queima dos derivados de petróleo (LIMA, 2005). 

 De acordo ainda com Lima (2005) “O efeito da maior concentração do CO2 na 

atmosfera é um agravamento do originalmente benéfico efeito estufa, isto é, o 

planeta tende a se aquecer mais do que o normal (...) a temperatura média da terra 

tende a subir, podendo trazer graves conseqüências para a humanidade”. 

 A propósito, Barbieri (2006) focalizando a Gestão do Meio Ambiente deixa 

claro que a gestão ambiental deve ser entendida como as diretrizes e as atividades 

administrativas e operacionais, tais como planejamento, direção, alocação de 

recursos e outras, realizadas com o objetivo de obter efeitos positivos sobre o meio 

ambiente, quer reduzindo ou eliminando os danos ou problemas causados pelas 

ações humanas, quer evitando seu surgimento. 

 Pearce, apud Barbieri (2006), apresenta um grande elenco de diretrizes 

relacionadas com a gestão do meio ambiente, das quais, citam-se: 

• A gestão ambiental nos níveis nacionais e locais se efetiva por meio da 

implementação de diversos instrumentos de políticas ambientais públicas e 

privadas. 

• Os padrões de qualidade ambiental se referem a um dado entorno ou 

segmento do meio ambiente, enquanto que os padrões de emissão se 

referem aos lançamentos de poluentes individualizados por fonte, seja ela 

uma fonte fixa ou estacionária. 

• O controle da poluição pode ser estabelecido de acordo com o padrão 

tecnológico adotado pela empresa. 
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• A definição do padrão tecnológico não é tarefa fácil. As tecnologias estão em 

constante evolução, porque em geral elas constituem ativos apropriados 

privativamente pelos que as desenvolvem, de modo que a melhor tecnologia 

para uma determinada finalidade nem sempre está disponível para todos os 

agentes produtivos. 

• Os instrumentos econômicos procuram influenciar o comportamento das 

pessoas e das organizações em relação ao meio ambiente, utilizando 

medidas que representem benefícios ou custos adicionais para as mesmas. 

 Tais diretrizes são aplicáveis para a produção e uso do biodiesel, porquanto, 

conforme Cánepa (2005), alguns dos fatores importantes são: 

• utilização de fontes renováveis em substituição parcial de combustíveis 

fósseis; 

• reabsorção do carbono emitido na atmosfera pelos veículos automotores 

através das lavouras produtoras de matéria-prima para a produção do 

biodiesel, melhorando o equilíbrio do ciclo do carbono; 

• redução da emissão de gases poluentes como o gás carbônico e o enxofre. 

Os gases de efeito estufa são os grandes causadores do aquecimento global 

e o dióxido de enxofre é o principal responsável pela chuva ácida. Além disso, 

gases poluentes são grandes causadores de doenças respiratórias; 

• redução da emissão de material particulado – diversos estudos demonstram 

que o biodiesel emite cerca de 50% menos material particulado na atmosfera; 

• biodegradabilidade e não toxidez.  

 
Um outro aspecto que não deve ser desprezado na análise ambiental diz 

respeito à prática da monocultura. A produção de matéria-prima para fins 

exclusivamente energéticos não deve se basear em uma única cultura, pois a prática 

da monocultura provoca desgaste do solo e torna as lavouras mais vulneráveis à 

incidência de pragas. A grande disponibilidade de terras cultiváveis  faz do Brasil um 

país com muitas vantagens em relação aos países da Europa, já que permite a 

utilização destas para fornecer tanto alimentos quanto biocombustíveis em grandes 

quantidades (CÁNEPA, 2005). 

 Ainda de acordo com Cánepa (2005), há muita expectativa sobre as 

vantagens sociais e econômicas da produção do biodiesel no Brasil, como:  
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• fortalecimento do agronegócio, com aumento da fixação do homem no campo 

e maiores investimentos em atividades rurais;  

• redução das importações de diesel convencional, diminuindo a dependência 

brasileira do petróleo internacional;  

• novas oportunidades para a agroindústria através do desenvolvimento da 

produção de biodiesel em diversas escalas, utilizando a matéria-prima 

regional;  

• aumento da disponibilidade da fração protéica de sementes oleaginosas para 

a indústria de alimentos, de rações e para o mercado internacional;  

• possibilidade de comercialização internacional de créditos de carbono;  

• aumento da oferta de glicerina, incentivando a pesquisa de novas alternativas 

de aplicação para esta matéria-prima;  

• alto índice de geração de emprego por capital investido.  

 

 Estimativas iniciais apontam para a inclusão de 250.000 famílias com 

emprego no meio rural, por meio da agricultura familiar e do desenvolvimento da 

indústria nacional de pesquisa e de equipamentos. Essa inserção social, através de 

empregos, realizar-se-á basicamente nas regiões com maior potencial para 

produção de oleaginosas, especialmente nas regiões Norte e Nordeste 

(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2005). Daí decorre a 

necessidade de se avaliar os impactos de forma agregada, descolando da análise 

puramente financeira. 

Segundo Lima (2005, p. 11) 
A produção de oleaginosas em lavouras familiares faz com que o biodiesel 
seja uma alternativa importante para a erradicação da miséria no País, pela 
possibilidade de ocupação de enormes contingentes de pessoas. Na região 
semi-árida nordestina vivem mais de 2 milhões de famílias em péssimas 
condições de vida. 

 Afirma ainda o referido autor: “A inclusão social e o desenvolvimento regional, 

especialmente via geração de emprego e renda, devem ser os princípios 

orientadores básicos direcionados ao biodiesel”. Isto quer dizer que a produção e o 

consumo do biodiesel devem ser promovidos de forma descentralizada e não-

excludente em termos de rotas tecnológicas e matérias-primas utilizadas. 

 Entretanto, as dúvidas das instituições envolvidas com o biodiesel são muitas. 

Os questionamentos envolvem tributos, matérias-primas, marco-regulatório e 
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avaliação das diferentes tecnologias de produção disponíveis. Enfim, muito se 

discute sobre sua relevância no contexto de produção energética. 

Em um mundo em permanente mudança, é natural que os empresários se 

sintam receosos em investir em setores considerados inovadores e de alto risco para 

o capital. A incerteza que permeia suas considerações mostra que ainda se tem um 

longo caminho a percorrer para atender aos anseios dos empresários e demais 

participantes envolvidos no processo do biodiesel (PLÁ, 2002). 

Assim, denota-se que é preciso manter e aumentar os investimentos nos 

projetos de biodiesel, inserindo o Brasil no que há de mais moderno em termos de 

combustíveis, pois em se mantendo o atual ritmo de uso do petróleo e as constantes 

disputas internacionais pelo seu monopólio, é necessária, portanto, a inserção de 

novas formas de geração de energia. 

 Ainda é preciso garantir a confiabilidade do combustível que os consumidores 

utilizarão, atendendo a normas técnicas que garantam que não haverá prejuízos 

para os motores, o que poderia colocar em risco o projeto. 

Em síntese é preciso responder de forma clara: É viável ou não produzir 

biodiesel? A partir de quais matérias-primas? A que distância? Com que processos? 

 

2.2.3 Especificação do biodiesel 

 

 A especificação do biodiesel se destina a garantir a sua qualidade e é 

pressuposto para se ter um produto adequado ao uso (portaria no. 255/03 da ANP). 

O biodiesel terá qualidade quando for adequado ao uso a que se propõe (ANP, 

2005). 

 As especificações de normas visam dois grupos: o “padrão de identidade” e o 

“padrão de qualidade”. As normas que se direcionam para o “padrão de qualidade” 

dizem respeito ao uso do produto e as que dizem respeito ao “padrão de identidade” 

procuram assegurar que o produto não seja adulterado (ANP, 2005). 

 

2.2.4 Processo de fabricação do biodiesel e suas especificações 

 

Wilhelm e Ramos (2005) especificam biodiesel como ésteres monoalquílicos 

de ácidos graxos derivados de lipídeos de ocorrência natural e que pode ser 

produzido, juntamente com a glicerina, através da reação de triacilgliceróis (ou 
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triglicerídeos) com etanol ou metanol na presença de um catalisador ácido ou 

básico.  

A transesterificação pode ser conduzida por uma variedade de rotas 

tecnológicas. A rota tecnológica que prevalece como a opção mais imediata e 

economicamente viável para a transesterificação de óleos vegetais gera como co-

produto, a glicerina impura (glicerina loira), (Wilhelm e Ramos, 2005).  

O biodiesel de qualidade deve ser produzido seguindo especificações 

nacionais (portaria no. 255/03 da ANP) ou internacionais como as normas         

ASTM D6751 (American Standard Testing Methods, 2003) e DIN 14214 (Deutsches 

Institut für Normung, 2003). Nos Estados Unidos, o biodiesel é o único combustível 

alternativo a obter completa aprovação no Clean Air Act de 1990 e autorizado pela 

Agência Ambiental Americana (EPA) para venda e distribuição. Os óleos vegetais 

puros não estão autorizados a serem utilizados como óleo combustível. 

A lei que regulamenta o biodiesel no Brasil é a de nº 11.097, de janeiro de 

2005, na qual estão especificadas todas as regras para sua produção e 

comercialização, que passou a ser chamada de marco regulatório. 

 

2.2.5 Vantagens do biodiesel sobre o óleo diesel 

 

 De acordo com Parente (2003) são, pelo menos, cinco as vantagens 

adicionais do óleo diesel vegetal (biodiesel) sobre o óleo diesel do petróleo:  

1) não contém enxofre; 

2) é biodegradável; 

3) não é corrosivo; 

4) é renovável e 

5) não contribui para a intensificação do efeito estufa. 

 Com efeito, o potencial do biodiesel em contribuir para a diminuição do 

aquecimento global tem sido avaliado por vários autores (KUCEK et. al, 2004) 

particularmente através da sua capacidade em reduzir o dióxido de carbono (CO2) 

introduzido na atmosfera via combustão interna em motores do ciclo diesel.  Na 

verdade, a redução não se daria exatamente na proporção de 1:1, pois cada litro de 

biodiesel libera cerca de 1,1 a 1,2 vezes a quantidade de CO2 liberada na atmosfera 

por um litro de diesel convencional. Todavia, diferentemente do combustível fóssil, o 
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CO2 proveniente do biodiesel é reciclado nas áreas agricultáveis, que geram uma 

nova partida de óleo vegetal para um novo ciclo de produção. Isso acaba 

proporcionando um balanço muito mais equilibrado entre a massa de carbono fixada 

e aquela presente na atmosfera que, por sua vez, atua no chamado efeito estufa. 

Portanto, uma redução real no acúmulo de CO2 somente será possível com a 

diminuição do uso de derivados do petróleo. Para cada quilograma de diesel não 

usado, um equivalente a 3,11 kg de CO2, mais um adicional de 15% a 20%, 

referente à sua energia de produção, deixará de ser lançado na atmosfera. Foi 

também estimado que a redução máxima na produção de CO2, devido ao uso global 

de biodiesel, será de aproximadamente 113 -136 bilhões de kg por ano (RAMOS et 

al., 2003). 

 

2.2.6 Programa Brasileiro de Produção e Uso do Biodiesel 

 

 O biodiesel passou a fazer parte oficial da matriz energética brasileira a partir 

da lei nº 11.097, de 13/01/2005, que o instituiu no Brasil.  

Segundo Benedetti et al. (2006, p.89). 

Em 1980 foi lançado pela Universidade do Ceará, em conjunto com o 
professor Expedito Parente, o que foi denominado, na época, de “prodiesel”. 
Esse projeto esteve “congelado” por razões de desinteresse da Petrobrás, 
segundo o professor Parente. Em 2002 surgiram novamente as discussões 
para se implantar a produção de um substituto para o petróleo (grifos no 
original). 

 No Brasil, conforme já mencionado no item 2.1, os estudos acerca de 

combustíveis alternativos foram iniciados em 1970, com a experiência do Proálcool, 

implementado em razão da crise do petróleo (PLÁ, 2002). A idéia de utilizar o 

biodiesel no Brasil surgiu na Universidade Federal do Ceará, nos últimos anos da 

década de 70. O uso do biodiesel como combustível poderá se tornar um apoio às 

políticas governamentais na área social e ambiental, tendo em vista a contribuição 

que este combustível poderá ter para a atividade econômica do País (BENEDETTI et 

al., 2005).  Dentre elas, pode-se destacar (MCT, 2005): 

• criação de emprego e geração de renda no campo; 

• redução dos índices de emissões de gases causadores do efeito estufa; 

• redução da emissão de poluentes locais com melhorias na qualidade de 

 vida e da saúde pública; 
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• possibilidade de utilização dos créditos de carbono vinculados ao 

 mecanismo de desenvolvimento limpo decorrentes do Protocolo de Quioto; 

• uso de terras inadequadas para a produção de alimentos; 

• diversificação da matriz energética. 

 
Em oposição a essas vantagens,  

a viabilidade econômica para o uso comercial do biodiesel ainda requer 
análises mais aprofundadas, que deverão envolver, além das variáveis 
meramente econômicas, a mensuração das vantagens indiretas como a 
utilização de mão-de-obra na cadeia produtiva, promovendo, assim a 
inclusão social dos brasileiros menos favorecidos (MCT, 2005), além da 
possibilidade do país se beneficiar dos créditos de carbono, advindos dos 
projetos de produção de combustíveis renováveis, dentre outras ações 
(BENEDETTI et al., 2005, 89-90). 

 O desenvolvimento de um projeto dessa envergadura requer análises 

detalhadas e integradas das condições necessárias para a sua implantação, em 

especial as relacionadas com as garantias de oferta regular e qualidade do produto 

e suas conseqüências para os usuários, logística de produção e distribuição 

(BENEDETTI et al., 2006). 

 Ainda segundo os referenciados autores, o programa brasileiro de biodiesel 

contempla metas e ações bem definidas para os próximos anos. Não obstante 

planejar não seja a garantia de execução, já é um passo na direção de tornar o 

Brasil um player importante no cenário mundial.  
 
 
2.2.7 Aplicações do biodiesel 

 

O biodiesel tem aplicação singular quando em mistura com o óleo diesel de 

ultrabaixo teor de enxofre, porque confere a este melhores características de 

lubricidade. É visto como uma alternativa excelente o uso dos ésteres em adição de 

1 a 2% para reconstituir essa lubricidade, sendo que a utilização do biodiesel no 

mercado de combustíveis tem se dado em quatro níveis de concentração: 

• Puro (B100) 

• Misturas (B20 – B30) 

• Aditivo (B5) 

• Aditivo de lubricidade (B2) 
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O biodiesel é perfeitamente miscível no óleo diesel mineral, podendo ser 

usado em motores do ciclo diesel sem a necessidade de significantes ou onerosas 

adaptações (HOLANDA, 2004). 

Por ser biodegradável, não tóxico e praticamente livre de enxofre e de 

aromáticos, é considerado um combustível ecológico. Como se trata de uma energia 

limpa, não poluente, o seu uso num motor diesel convencional resulta, quando 

comparado com a queima do diesel mineral, numa redução substancial de monóxido 

de carbono e de hidrocarbonetos não queimados (HOLANDA, 2004). 

Holanda (2004) relata que, comparado ao óleo diesel derivado de petróleo, o 

biodiesel pode reduzir em 78% as emissões de gás carbônico, considerando-se a 

reabsorção pelas plantas. Além disso, reduz em 90% as emissões de fumaça e 

praticamente elimina as emissões de óxido de enxofre.  

 

2.2.8 As matérias-primas para a produção do biodiesel 

 

As matérias-primas para a produção do biodiesel podem ser óleos vegetais, 

gorduras animais e gorduras residuais.  

Como fontes para extração de óleo vegetal com potencial para ser utilizado 

na produção de biodiesel, tem-se polpa do dendê, amêndoa do coco de dendê, 

amêndoa do coco de babaçu, soja, baga de mamona, semente de girassol, nabo 

forrageiro, amêndoa do coco de praia, caroço de algodão, grão de amendoim, 

semente de canola, semente de maracujá, polpa de abacate, caroço de oiticica, 

semente de linhaça, semente de tomate, milho, pequi, macaúba, entre outros. 

Como matérias-primas para extração a partir das gorduras de animais, 

destacam-se o sebo bovino, óleos de peixes, óleo de mocotó e banha de porco.  

Óleos e gorduras residuais, resultantes de processamento doméstico, 

comercial e industrial, também podem ser utilizados como matéria-prima, 

representando grande potencial de oferta pelos restaurantes, lanchonetes, cozinhas 

industriais, evitando também os efeitos danosos quando estes resíduos são 

depositados nos esgotos municipais ou ainda pior, em céu aberto (PARENTE,  

2003). 
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2.3 A RELEVÂNCIA DO BIODIESEL E AS VANTAGENS ECONÔMICAS DE SUA 

   INSERÇÃO NA MATRIZ ENERGÉTICA 

 

As grandes motivações para a produção de biodiesel são, segundo Lima 

(2005), os benefícios sociais e ambientais que esse novo combustível pode trazer, 

muito embora, em razão dos diferentes níveis de desenvolvimento econômico e 

social dos países, esses benefícios devam ser considerados diferentemente. O 

interesse econômico decorrente da redução ou importação do óleo diesel também 

tem sido defendido. 

O Programa Brasileiro de Produção de Biodiesel insere-se na problemática de 

se buscar fontes alternativas renováveis que visem substituir o uso da gasolina e de 

seus derivados, sobretudo do óleo diesel. As diretrizes básicas do programa têm o 

objetivo de tornar o Brasil um player importante no mercado internacional de 

produção de combustíveis renováveis, haja vista o País possuir vantagens 

comparativas em relação a outros países. Sabe-se que, no Brasil, há disponibilidade 

de terras para a expansão da agricultura, água e “insolação” suficientes para praticar 

uma agricultura de produção de energia de forma competitiva. Contudo, é preciso 

acertar os rumos e ter sempre em mente que do equilíbrio do meio ambiente 

depende a nossa sobrevivência como espécie (BENEDETTI et al., 2006). 

Existem diversas fontes potenciais de oleaginosas no Brasil para a produção 

de biodiesel, dada a ampla diversidade de nosso ecossistema. Essa é uma 

vantagem comparativa que o país possui em relação a todos os outros produtores 

de oleaginosas. 

De acordo com o LADETEL (2005), além dessa vantagem existem outras 

mais específicas como: 

a) Vantagens ecológicas 

• A emissão de gases da combustão dos motores que operam com biodiesel 

não contém óxidos de enxofre, principal causador da chuva ácida e de 

irritações das vias respiratórias. A produção agrícola que origina as matérias-

primas para o biodiesel capta CO2 da atmosfera durante o período de 

crescimento, sendo que apenas parte desse CO2 é liberada durante o 

processo de combustão nos motores, ajudando a controlar o “efeito estufa”, 

causador do aquecimento global do planeta. 
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b) Vantagens macroeconômicas 

• A expansão da demanda por produtos agrícolas deverá gerar oportunidades 

de emprego e renda para a população rural; a produção de biodiesel poderá 

ser realizada em localidades próximas dos locais de uso do combustível, 

evitando o custo desnecessário de uma movimentação redundante; o 

aproveitamento interno dos óleos vegetais permitirá contornar os baixos 

preços que predominam nos mercados mundiais aviltados por práticas 

protecionistas. 

c) Diversificação da matriz energética, através da introdução dos biocombustíveis 

• É necessário definir uma metodologia específica para os estudos de 

alternativas de investimentos na introdução de novas tecnologias para a 

produção e distribuição e logística dos biocombustíveis. 

d) Vantagens financeiras 

• A produção de biodiesel permitirá atingir as metas propostas pelo Protocolo        

de Quioto, através do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, habilitando o 

País para participar no mercado do “bônus de carbono”. 

e)  Desenvolvimento regional 

• A dinâmica da globalização é renovar-se continuamente, sendo uma realidade  

que todo padrão de consumo capitalista é ditado pelas escalas mais 

elevadas, ou seja, por aqueles países detentores do padrão tecnológico mais 

avançado. Logo, é vital uma reestruturação do sistema produtivo, 

demonstrando a necessidade por inovações produtivas, inserindo-se aí a 

constituição de uma cadeia competitiva do biodiesel como resposta ao 

desenvolvimento local ante ao desafio global. 

f)  Economia de divisas  

• No ano de 2004 o Brasil gastou com importações de óleo diesel, 

aproximadamente US$ 826 milhões, em dólares correntes (ANP, 2005b, p 5). 

Assim se estima que a diminuição de importações com petróleo e derivados, 

proveniente da mistura de biodiesel a 2% no óleo diesel (B2), geraria uma 

economia em divisas da ordem de US$ 160 milhões / ano, enquanto que para 

a mistura B5 haveria uma economia de cerca de US$ 400 milhões / ano 

(ANP, 2005b). 
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Bononi (2004) e Olivério (2005) apud Penteado (2006), consideram as 

seguintes vantagens da inserção do biodiesel na matriz energética brasileira: 

A)  Vantagens estratégicas 

• O biodiesel é um sucedâneo do óleo diesel no Brasil, principal combustível 

consumido pelo País, mais de 36 bilhões de litros em 2002, e tem-se uma 

estimativa prevista de consumo para 2006, de cerca de 42 bilhões de litros, 

que pressiona o perfil de refino das refinarias brasileiras (BONONI 2004). 

• Pode gerar a substituição de um combustível fóssil, o diesel, por um 

renovável, o biodiesel (OLIVÉRIO, 2005). 

• A utilização do biodiesel reduz a dependência externa do Brasil, em relação 

ao combustível de maior consumo – cerca de 20% do óleo diesel consumido 

é importado diretamente como derivado (BONONI, 2004), cujos valores de 

importação foram de US$ 830 milhões em 2004 (OLIVÉRIO, 2005). 

• A utilização do biodiesel pode viabilizar a distribuição do óleo diesel em 

regiões isoladas que possam produzi-lo (BONONI, 2004). 

• O biodiesel pode fortalecer o agronegócio e promover o crescimento regional  

 sustentado (OLIVÉRIO, 2005). 

B)  Vantagens econômicas e sociais 

• O biodiesel é um combustível renovável, cujo processo produtivo gera um 

grande número de empregos na área rural. 

• A redução das emissões com o uso do biodiesel, principalmente nas grandes 

cidades, representa significativa melhora para a saúde pública (BONONI, 

2004). 

C) Vantagens ambientais e energéticas 

• A utilização do biodiesel representa um ganho ambiental significativo, tanto no 

que se refere à redução das emissões, bem como ao uso em motores, ciclo 

diesel, quanto ao balanço de CO2 emitido na sua queima e absorvido durante 

o crescimento da cultura agrícola utilizada como matéria-prima na sua 

produção (BONONI, 2004). 

• A utilização do  biodiesel apresenta redução de emissões de CO2 (OLIVÉRIO,   

  2005); além  da diluição  de  contaminantes  quando  usado em mistura com o 

      óleo diesel, como o teor de enxofre (BONONI, 2004). 
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D)  Vantagens tecnológicas 

• O biodiesel, misturado com o óleo diesel, tende a melhorar as características 

deste derivado de petróleo: aumenta a lubricidade – importante para o óleo 

diesel de baixo teor de enxofre –, reduz o teor de enxofre e eleva o número de 

cetano (BONONI, 2004). 

 As vantagens acima enumeradas se complementam, sendo imprescindível 

lembrar que há ainda uma outra vantagem decorrente do fato de que cada vez mais 

o preço da gasolina, do diesel e de derivados de petróleo tende a subir. A cada ano 

o consumo aumenta e as reservas diminuem. Além do problema físico, há o 

problema político, ou seja, a cada ameaça de guerra ou crise internacional, o preço 

do barril de petróleo dispara. 

 

2.4  CADEIA, PRODUÇÃO E VENDA DE BIODIESEL NO BRASIL 

 

O biodiesel é obtido através do processo de transesterificação, o qual envolve 

a reação do óleo vegetal (obtido através do processamento / esmagamento de uma 

oleaginosa), com um álcool (etanol ou metanol, por exemplo) na presença de um 

catalisador (ácido ou básico). O produto desta reação é um éster (biodiesel), e o 

principal co-produto a glicerina ou glicerol.  

 A mistura do biodiesel ao óleo diesel, segundo as normas da ANP, somente 

pode ocorrer, no caso do Brasil, junto a refinarias da Petrobrás, sendo vedada, 

portanto, a comercialização do produtor do biodiesel diretamente ao revendedor. A 

Figura 1 mostra o desenho da cadeia, do início ao final do processo. 
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Figura 1 – Cadeia de produção do biodiesel no Brasil. 
Fonte: (ANP, 2005a). 

 Analisando-se as etapas que envolvem a produção do biodiesel até chegar ao 

consumidor final, observa-se a necessidade de sustentabilidade no decorrer de todo 

o processo. 

 Segundo Ribeiro (1998), apud Costa et al. (2006), a sustentabilidade se 

baseia no desenvolvimento equilibrado da sociedade com relação a aspectos 

sociais, econômicos, políticos e ecológicos, ou é “a habilidade de um sistema em 

manter a produtividade quando sujeito a intensa pressão ou processos de 

alterações” (CONWAY,1986, apud COSTA et al., 2006). 

 Nesse contexto se inserem a viabilidade técnica, econômica, ambiental e a 

social. 

 A sustentabilidade agrícola se dá através da observância dos seguintes 

objetivos: 

• aumentar a produtividade sem degradar os atributos intrínsecos do solo e 

manter a matéria orgânica do solo; 

•   assegurar a sobrevivência dos sistemas agrícolas, minimizando as perdas 

de solo; 

• prevenir - minimizar a degradação ambiental, protegendo as águas 

superficiais e subterrâneas (SANDS; PODMORE, 1997, apud COSTA et 

al., 2006). 

 
 Para a produção de biodiesel devem ser considerados atributos da matéria–

prima com o teor e qualidade do óleo, produção por unidade de área, adaptação a 

Metanol ou 
Etanol 
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diferentes sistemas produtivos, ciclo da cultura e adaptação regional (COSTA et al., 

2006). 

 

2.4.1 Cadeia agrícola 

 

 É nesse ramo da cadeia que surgem os maiores questionamentos acerca da 

viabilidade da produção do biodiesel no Brasil. 

A autorização da produção em escala comercial de biodiesel na proporção de 

2% deste em 98% de óleo diesel (B2) criaria, a princípio, uma demanda de           

782 milhões de litros de biodiesel ao ano (ANP, 2005a). Entretanto cabe ressaltar 

que essa oferta não se realizaria imediatamente, pois as indústrias poderão demorar 

a instalar fábricas de biodiesel, assim como para desenvolver as cadeias para os co-

produtos.  

 A disseminação do uso do biodiesel se daria gradativamente, não sendo 

assim realizada de forma instantânea. Entretanto, essa demanda passaria a realizar-

se integralmente a partir de 2008, pois neste ano passa a ser obrigatória a mistura 

de 2% de biodiesel ao óleo diesel (B2), sendo proibida a comercialização do óleo 

diesel puro a partir desse ano (Presidência da República, 2005). Assim, haverá uma 

necessidade fixa de disponibilidade de oleaginosas para obtenção do biodiesel, ou 

seja, a cadeia produtiva deverá garantir, de forma constante e uniforme, o 

fornecimento de insumos básicos (oleaginosas). É aí que reside uma das maiores 

incertezas, tanto das empresas responsáveis pela industrialização e pela mistura, 

quanto do setor público. 

 

2.4.2 Alguns entraves 

 

O que garantirá que os agricultores destinem, internamente, sua produção 

para fins de produção do biodiesel?  

A produção de grãos no Brasil é sensível às variações nos preços 

internacionais, e sendo esses grãos commodities, não haveria qualquer surpresa se 

os agricultores destinassem sua produção ao mercado externo.  

Ainda nesse setor da cadeia uma outra pergunta que surge é se existiria 

capacidade interna de processamento de oleaginosas para extração do óleo 
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necessário à produção deste biocombustível, uma vez que o consumo de biodiesel 

misturado ao óleo diesel, a partir de 2008, será obrigatório.  

A atual capacidade diária de extração de óleo de soja já seria suficiente para 

atender a necessidade, também diária, de biodiesel B2, a qual seria de 

aproximadamente 2 milhões de litros, conforme mostra a Tabela 2. Neste contexto, o 

Paraná é responsável por 25,1% da capacidade nacional de processamento de 

oleaginosas. 

Tabela 2 – Capacidade de processamento de oleaginosas no Brasil. 

Fábricas Ativas Fábricas Inativas            Total Instalado – 2003  
 

Estado Capacidade de 
Processamento 

Capacidade de 
Processamento 

Capacidade de 
Processamento

Capacidade de 
Processamento % 

 Kg\dia 
milhares 

Kg\dia 
milhares 

Kg\dia 
Milhares 

Kg\ano em 
milhares 

 

Paraná 
Rio G. do Sul 
Mato Grosso 
São Paulo 
Goiás 
Mato G. Sul 
Minas Gerais 
Bahia 
Sta.Catarina 
Amazonas 
Piauí 
Pernambuco 

28.250 
18.600 
14.500 
13.850 
10.320 
  6.900 
  6.360 
  5.450 
  4.000 
  2.000 
  1.760 
     400 

   700 
1.500 

– 
   600 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

28.950.000 
20.100.000 
14.500.000 
14.450.000 
10.320.000 

6.960.000 
6.360.000 
5.450.000 
4.000.000 
2.000.000 
1.760.000 

400.000

7.527.000 
5.226.000 
3.770.000 
3.757.000 
2.583.200 
1.814.800 
1.851.000 
1.419.600 
1.040.000 

520.000 
457.600 
104.000 

25,1 
17,4 
12,6 
12,5 
9,0 
6,1 
5,5 
4,7 
3,5 
1,7 
1,5 
0,3 

TOTAL       112.470 2.800     115.270.000        29.970.200 100 
Fonte: ABIOVE, 2005a. 
 

2.4.3 Os co-produtos do biodiesel 

 

 A cadeia produtiva do biodiesel gera alguns co-produtos, os quais devem ser 

foco de análises mais detalhadas, pois podem ser um fator determinante para a 

viabilidade econômica da produção desse combustível. Entre os principais, pode-se 

citar a glicerina, a lecitina, o farelo e a torta da oleaginosa. 

Existem projetos técnico-científicos nacionais, apoiados pelo governo federal, 

acerca do aproveitamento desses co-produtos como elementos de viabilização da 

cadeia produtiva. Uma das contribuições precursoras nesse sentido é a de Ferres 

(2003), a qual demonstra uma estimativa de custos do biodiesel a partir do óleo de 

soja. Esse estudo aponta um custo de produção de biodiesel de US$ 394,78 por 

tonelada. Como a reação de transesterificação gera em média 15% de glicerina, 
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estima-se que esse co-produto reduziria em US$ 77,79 o custo total por tonelada, 

passando o custo de obtenção de uma tonelada de biodiesel para US$ 316,99. 

 

2.4.4 O mercado mundial da glicerina 

 

A inserção da cadeia produtiva do biodiesel na matriz energética brasileira 

deverá gerar um aumento significante da oferta interna de glicerina. Assim esse co-

produto do processo de transesterificação deverá, em um momento inicial, ter o seu 

preço diminuído. 

Até o surgimento de outras novas aplicações da glicerina no Brasil, que 

aumentem a demanda desse co-produto gerado no processo de transesterificação, 

essa situação deverá se manter, ou seja, haverá um desequilíbrio entre oferta e 

demanda. Uma resposta a essa situação poderá estar no mercado internacional, 

motivo pelo qual foi efetuado um breve levantamento do mercado mundial de 

glicerina, cujos dados podem ser visto na Tabela 3. 

 
Tabela 3 – Mercado mundial de glicerina. 

Capacidade inst. de 
produção (mil ton.) 

País 
Natura/        Sintética 

 refinada 

Produção total 
(ton./ano) 

Balança 
Comercial 

Consumo Preços 
(US$/ton.) 

EUA 140 60 160 Deficitária Cresce 3% a.a. 1.100 

Europa 

Japão 

Argentina 

200 

50 

NE* 

60 

27 

NE 

208 

61,6 

NE 

superavitária (em 
descenso) 
superavitária (em 
ascensão) 
superavitária leve 

Cresce 1% a.a. 

Cresce 2% a.a. 

Estável 

1.200 

1.000 

NE 

TOTAL 390 147 429,8    

* NE = Não Estimado. 
Fonte: ISLA, M.A. e IRAZOQUI, H.A.; Glicerina: Coproducto del processo de transesterificación. Libro 
de oro de A&G, Buenos Aires, 2003. 
 
 

Verifica-se que o consumo mundial de glicerina vem apresentando um 

crescimento a taxas anuais que variam entre 1 e 3%. Tem destaque o mercado dos 

Estados Unidos da América (EUA), o qual é importador desse produto, assim como 

os demais países analisados vêm tendo uma posição superavitária decrescente. 
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Na atual situação fica difícil analisar qual será o destino desse aumento da 

oferta interna de glicerina, pois não há elementos que permitam avaliar os impactos 

deste no atual mercado demandante desse co-produto glicerina. 
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3 PRODUÇÃO DO BIODIESEL NO MUNDO 
 
 A produção mundial de óleos vegetais passa de 100 milhões de 

toneladas/ano. Vários países produzem comercialmente e outros estimulam o 

desenvolvimento do biodiesel em escala industrial, destacando-se a Alemanha, 

Argentina, Áustria, Bélgica, Estados Unidos, Finlândia, França, Holanda, Itália, 

Japão, Malásia, Reino Unido, Suécia (CAMPOS, 2003). 

    

3.1 PRODUÇÃO DO BIODIESEL NOS EUA, UNIÃO EUROPÉIA E EM OUTROS        

PAÍSES 

 

  Segundo dados divulgados pela ABIOVE e que foram objetos de explanação 

no II Simpósio do Agronegócio de Plantas Oleaginosas (p. 3), realizado em 10 de 

maio de 2006, atualmente os três principais players para a produção e 

comercialização do biodiesel no mundo são EUA, União Européia (UE) e Brasil,  

com os seguintes enfoques: 

• Nos EUA, o enfoque é Estratégico, que tem por objetivo, reduzir a 

dependência do petróleo importado do Oriente Médio. 

• Na UE o enfoque é Ambiental, cujo objetivo é regularizar a utilização de 

biocombustíveis, na proporção de 2% em 2005; 5,75% em 2010 e 8% em 

2020. 

• No Brasil, o enfoque é Social, que tem por objetivo promover a inclusão 

social, gerando emprego e renda no campo. 

 

  Embora haja distinção de enfoques, analisando-se a inserção mundial do 

biodiesel no setor energético, pode-se concluir que eles se complementam, 

sobretudo no caso brasileiro. 

 

3.1.1 Estados Unidos (EUA)  

 

De acordo com Campos (2006), 
Nos EUA, não há desgravação tributária e a produção ainda é incipiente 
(126.000 toneladas/ano).  Atualmente, o biodiesel está sendo usado em 
frotas de ônibus urbanos, serviços postais e órgãos do governo e é 
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considerado diesel premium para motores utilizados na mineração 
subterrânea e embarcações. Em Minnesota foi aprovado projeto de lei que 
estabelece: 2% de mistura – imediato e, 5% de mistura com biodiesel após 
5 anos. 

Entretanto, com os incentivos adequados – “O Presidente Bush ratificou em 

outubro de 2005, lei criando forte incentivo tributário para produção e consumo do 

biodiesel no EUA”, com esta medida a produção e os investimentos começaram a 

decolar (ABIOVE, 2006b). 

O aumento da produção de biodiesel poderá alterar a relação entre a soja e 

seus derivados, farelo e óleo de soja, aumentando as dúvidas quanto à perspectiva 

dos preços futuros. O tema foi discutido em fórum promovido pelo Departamento de 

Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em Arlington, na Virgínia (UNITED STATES 

DEPARTMENT OF AGRICULTURE - USDA). 

Tradicionalmente, a soja é esmagada para produzir farelo, destinado à 

produção de ração altamente protéica fornecida a rebanhos. Entretanto, espera-se 

firme aumento da produção de biodiesel, especialmente depois da lei de incentivo 

aprovada pelo governo norte-americano no final de 2005 e diante da alta volatilidade 

dos preços do petróleo. Pela lei, haverá um crédito de US$ 1,00 para cada galão de 

biodiesel misturado ao diesel, proveniente de produtos agrícolas (CAMPOS, 2006). 

 

3.1.2 União Européia  

 

 A União Européia vem produzindo o biodiesel em larga escala desde 1992, 

principalmente em resposta aos incentivos das instituições européias (subsídios 

dados às plantações de produtos não alimentícios em áreas consideradas 

improdutivas, e a isenção de 90% dos impostos, adotada pelo parlamento europeu 

em fevereiro de 1994).  Atualmente existem mais de 40 usinas produzindo, no total, 

cerca de 1.900.000 toneladas anuais. Estas usinas estão localizadas principalmente 

na Alemanha, França e Itália (CHIARANDA et al., 2005). 

Na União Européia o biodiesel recebe incentivo à produção e consumo 

através de uma forte desgravação tributária e alterações importantes na legislação 

do meio ambiente. Desde 2005, 2% dos combustíveis consumidos tem de ser 

renováveis e em 2010 este índice passará para 5% (ABIOVE, 2006b). 

Ainda na Europa, os fabricantes de motores apóiam a mistura B5 (5% de 

biodiesel). Muitos fabricantes dão garantia aos veículos, para misturas de até 30% 
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ou biodiesel puro (Alemanha), como VW, Audi, Seat, Skoda, PSA, Mercedes, 

Caterpillar e Man. Mais de 1900 postos de combustíveis na Alemanha vendem 

biodiesel (EBB, 2006).  

A Gazeta Mercantil de 31/08/2005 informa que os britânicos aprenderam a 

tratar dos aditivos e óleos vegetais para torná-los adequados à combustão em um 

motor a diesel. Milhares de britânicos decidiram converter seus automóveis em 

veículos que possam ser movidos por combustíveis alternativos para enfrentar a alta 

da gasolina. Os óleos, por exemplo, custam menos da metade do preço da gasolina 

e do diesel e estão sendo amplamente adotados.  

Segundo o jornal The Guardian, o fisco britânico exige registro e pagamento 

de uma taxa de cerca de € 0,50 por litro de óleo modificado por parte de quem 

adotar esta técnica. Como a maioria do povo não respeita essa regra, não é possível 

estabelecer um número exato de usuários do combustível. Outra opção de economia 

que também está sendo largamente adotada por britânicos é a conversão de 

motores a diesel para óleo vegetal puro. A mudança do motor custa em torno de € 

1.500,00, investimento que é logo recuperado se for levado em conta que um litro de 

óleo vegetal custa menos da metade de um litro de diesel ou biodiesel. (GAZETA 

MERCANTIL, 2005) 

A União Européia prevê que o biocombustível terá 5,75% do mercado local 

até 2010, conforme discurso proferido pela comissária de Agricultura da União 

Européia, Mariann Fischer Boel, para o Comitê de Agricultura do Parlamento 

Europeu.  Para 2005 a meta era de 2%, mas estimativas iniciais mostram que o 

percentual alcançado foi de 1,4%, no máximo (AGÊNCIA ESTADO, 2006). 

 Para a Europa, o aumento do uso do biodiesel representa um importante 

passo para que tal continente atinja as metas de emissão de gases prejudiciais à 

saúde humana acordados no protocolo de Quioto.  

Em alguns países europeus, cooperativas de comercialização vêm 

produzindo biodiesel em pequena escala para consumo próprio através do processo 

de transesterificação. O excesso de glicerina liberado, no entanto, está para se 

tornar o maior empecilho para a produção do biodiesel nestas localidades. Países 

como a Alemanha vêm limitando a produção do biodiesel através desse processo, 

buscando evitar tal excesso de co-produto. Um método capaz de eliminar este 

excesso seria através da incineração, entretanto, este resultaria em alguns riscos 

ambientais e maiores custos. Neste contexto, a Alemanha está buscando outras 
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rotas tecnológicas de produção do biodiesel que evitem a geração de glicerina, 

evitando assim problemas ambientais futuros (EBB, 2005, apud CHIARANDA et al. 

2005).  

  A União Européia lidera atualmente a produção mundial de biodiesel, apesar 

da relativa escassez de terras agriculturáveis naqueles países, incentivando a 

produção através de uma forte desgravação tributária do biodiesel. A evolução 

dessa produção pode ser vista na Figura 2.  

País 1998 2000 2002 2003 2004 

Alemanha 

França 

Itália 

Outros 

100 

200 

50 

270 

320 

90 

450 

366 

210 

715 

357 

273 

89 

1.035 

348 

320 

230 

Figura 2 – Produção anual de biodiesel na União Européia em milhões de tonelada. 
Fonte: (ABIOVE, 2006b). 

Segundo a ABIOVE (2006, p. 5 do Anexo 1), o ”caso mais impressionante é o 

da Alemanha, demonstrando que quando os incentivos são  adequados, a produção 

pode crescer rapidamente” (grifos no original).  Ainda de acordo com a ABIOVE 

(2006): 

• A capacidade de produção em 2006 ultrapassará 2 milhões de 

toneladas/ano. 

• Com mais de 1.900 postos de venda, o biodiesel está disponível em todo o 

território alemão.  

• Permite a venda de biodiesel puro (B100). 

• A demanda por biodiesel cresceu significativamente desde que foi 

autorizada, em 2004, também a mistura máxima de 5% ao diesel fóssil. 

A seguir, passa-se a discorrer sobre os principais países da UE: Alemanha, 

França e Itália. 

• Alemanha 

As primeiras toneladas de biodiesel alemãs foram produzidas em junho de 

1991, numa pequena usina localizada perto da cidade de Leer. Nessa época, o 

biodiesel era conhecido ainda como um “produto sem nome” e conhecido por 
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pouquíssimas pessoas. Um grande marketing foi feito para que o biodiesel passasse 

a ser aceito pelos desconfiados consumidores (CHIARANDA et al., 2005). 

A estratégia de colocar a disposição dos consumidores o biodiesel sem 

mistura com o diesel de petróleo (B100), favoreceu a imagem do novo combustível, 

aumentando a confiabilidade dos consumidores. Como resultado, atualmente, o país 

é o maior produtor do combustível “limpo”, produzindo cerca de 1.035 mil toneladas 

no ano de 2004. O combustível é conhecido por todos no país e é naturalmente 

associado com os extensos campos amarelos de plantações de canola 

(CHIARANDA et al., 2005). Além disso, o produto é mais barato que o diesel 

comum, pois sobre ele incide imposto menor, estratégia adotada pelo governo para 

promover seu uso como alternativa aos combustíveis fósseis.  

A multinacional americana Cargill está construindo uma fábrica de produção 

de biodiesel a partir de óleo de nabo forrageiro e de outros vegetais em Mainz, na 

Alemanha, estimulada pelo aumento da demanda de alternativas aos combustíveis 

fósseis, como petróleo. A fábrica terá capacidade anual de 200 mil toneladas e 

deverá começar a produzir no terceiro trimestre de 2006 (ABIOVE, 2006b). A Cargill 

anunciou que está expandindo sua capacidade de esmagamento em 50% na 

Alemanha, o que permitirá à companhia atender a demanda de óleos vegetais para 

biodiesel e para o setor alimentício (GAZETA MERCANTIL, edição de 08 agosto, 

2005). 

A colza ou canola é a matéria-prima principal do biodiesel alemão. Esta 

opção, além de favorecer os produtores de biodiesel, também fortaleceu em grande 

parte o mercado nacional dessa oleaginosa.  

Depois de produzido, o biodiesel é distribuído de forma pura, isento de 

qualquer mistura. Atualmente, o biodiesel está disponível em mais de 1.900 postos 

de combustível; cerca de 40% do biodiesel produzido é vendido nos postos de 

combustíveis e os 60% restantes são vendidos diretamente para grandes frotas de 

transporte, em geral, de mercadorias (LIMA, 2004).  

• França 

Com produção anual de 348 mil toneladas, de acordo com o European 

Biodiesel Board, a França é atualmente o segundo maior produtor europeu de 

biodiesel. 
As motivações e os sistemas produtivos na França são semelhantes aos 
adotados na Alemanha, porém o combustível é fornecido no posto já 
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misturado com o óleo diesel de petróleo na proporção atual de 5%. 
Contudo, esse percentual deverá ser elevado para 8%. Atualmente, os 
ônibus urbanos franceses consomem uma mistura com até 30% de 
biodiesel (LIMA, 2005, p. 28). 

 
A evolução dos conceitos de um biodiesel para uso urbano deu-se através da 

criação do Partenaires Diester, uma associação de entidades francesas, grandes 

produtores e consumidores do combustível, com a finalidade de disseminar e avaliar 

os efeitos positivos do biodiesel misturado ao diesel do petróleo nos centros 

urbanos, especialmente no setor de transporte coletivo (PARENTE, 2003). 

• Itália 

O crescimento da produção de biodiesel na Itália registrado nos últimos anos 

corre o risco de diminuir drasticamente nos próximos anos. O orçamento italiano 

para incentivos fiscais para a produção de biodiesel no ano de 2005 teve uma 

inesperada redução de 300.000 toneladas para 200.000 toneladas. Segundo o 

governo, isto ocorreu devido a limitações orçamentárias. Tal fato ocorre num 

momento de boas expectativas para o biodiesel no mundo todo, desacelerando a 

produção italiana que teve um aumento no subsídio na produção de 2000/01 de 

125.000 toneladas para 300.000 toneladas entre o período de 2001/02 até 2003/04. 

A produção em 2004 foi de 320.000 toneladas, atingindo nível recorde no país. Na 

Itália, o biodiesel vem sendo misturado de 5 a 30% ao óleo diesel (LIMA, 2004, apud 

CHIARANDA et al., 2005). 

O biodiesel Italiano é produzido principalmente a partir de óleo de colza ou 

canola, diretamente importado da França e da Alemanha. A importação da matéria-

prima é vista como o principal fator responsável pela diminuição dos incentivos 

fiscais do biodiesel a partir de 2005 e pelo aumento dos investimentos no bioetanol, 

que será originado de plantações nacionais. Portanto, fica clara a intenção 

governamental de privilegiar a agricultura nacional ao invés da importação de 

insumos de outros países da União Européia (LIMA, 2005). 

 

3.1.3 Outros países 

 

• Argentina 

O biodiesel na Argentina tem estímulo através do Decreto 1.396, de 

novembro de 2001, que cria o Plan de Competitividad para el Combustible 
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Biodiesel, propiciando a desoneração tributária do biodiesel, por 10 anos. A 

Resolução 129/2001,da Secretaria de Minas e Energia, definiu as especificações 

do biodiesel nesse país (BIODIESELBR, 2006a). A partir dessa especificação, os 

argentinos iniciaram seu programa de produção de biodiesel. 

Os requisitos, métodos de ensaios e todos os indicadores de qualidade do 

biodiesel foram estabelecidos através das normas do Instituto Argentino de 

Normalización (IRAM) em 10 de dezembro de 2001. O congresso e outras 

autoridades nacionais têm buscado promover o biodiesel em âmbito nacional desde 

meados de 2001, oferecendo vantagens fiscais para acelerar este processo. 

Buscando trazer novos investimentos em biodiesel para seu país, o governo 

argentino está para divulgar as principais vantagens na produção do produto. A 

vantagem comparativa na produção de oleaginosas; a produção de produtos 

agropecuários que podem ser transformados em óleo (insumos do biodiesel) em 

quase todo o seu território; o fato da Argentina ser líder na exportação de óleos 

vegetais; o grande mercado interno de diesel e o compromisso do governo nacional 

em apoiar todo projeto para a produção do biodiesel são os principais incentivos 

para que haja investimento no país. Há de se destacar, também, o fato da Argentina 

ser importadora de gasolina, não sendo descartada a possibilidade do país substituir 

a importação do combustível, que em 2000 foi de 142 milhões de dólares, pela 

produção do biodiesel (CHIARANDA et al., 2005). 

Diversos projetos para produção de biodiesel estão em andamento. Usinas 

com capacidade de produção de até 300 mil toneladas anuais de biodiesel 

anualmente, como a da Província de Santa Fé, buscam fortalecer a produção do 

biocombustível no país. O Governo da Província de Buenos Aires também forneceu 

financiamento para instalação de uma usina que será capaz de suprir a demanda de 

até quatro municípios na região. A matéria-prima, neste caso, será o óleo de soja e 

de girassol (CHIARANDA et al., 2005). 

• Austrália 

Algumas usinas de biodiesel de larga escala já estão em operação na 

Austrália. A capacidade de produção em 2002 era de aproximadamente 18 milhões 

de litros por ano, porém, o plano de criação de novas usinas e de expansão das já 

existentes deve aumentar a capacidade para 90 milhões de litros por ano. Em 

Wyong NSW, Australian Biodiesel Consultancy e Collex está operando a principal 
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usina do país, usando óleo de cozinha reciclado, capaz de gerar até 15 milhões de 

litros por ano. A Stanwell Corporation também tem divulgado notícias indicando que 

pode começar a usar o óleo de cozinha reciclado e etanol para produzir biodiesel 

direcionado para o fornecimento de energia elétrica em áreas mais remotas. O 

governo federal australiano, através do plano de ação "Biofuels for a Cleaner 

Environment", anunciou a intenção de estar produzindo cerca de 350 milhões de 

litros de biocombustíveis (etanol e biodiesel) até 2010 (CHIARANDA et al., 2005). 

• Canadá 

No Canadá, o biodiesel está apenas nos primeiros estágios de 

desenvolvimento do seu mercado. Algumas companhias de ônibus estão fazendo 

testes com o biodiesel importado. No caso, cerca de 137 ônibus urbanos de 

Brampton, Ontário, estão atualmente usando a mistura B20. 

O primeiro e único posto de distribuição de biodiesel do Canadá foi instalado 

no dia 2 de março de 2004 e está localizado em Toronto. Devido aos grandes 

benefícios ambientais, o governo federal canadense estabeleceu uma meta de 

produção anual de 500 milhões de litros de biodiesel até 2010, de acordo com o 

Canada’s Climate Change Action Plan (USDA. GOV, 2006). 

• Japão 

Os experimentos com biodiesel no Japão tiveram início já na década de 70 

devido aos problemas que o óleo de cozinha usado causava no lago “Biwa”. Esse 

problema foi solucionado através da descoberta que este óleo poderia ser 

transformado em biodiesel. Portanto, diferente da maioria dos demais países que 

produzem biodiesel atualmente, o Japão não produz através de lavouras plantadas 

especificamente para produção do biocombustível, e sim através de um processo de 

reciclagem do óleo de cozinha usado. 

No Japão, companhias como Someya Shoten em Tóquio, Aburatou Shoji em 

Shiga, Tohoku Eco Systems e Ishibashi Petrol, coletam óleo de cozinha usado e, em 

suas usinas, convertem em biodiesel para consumo próprio ou para comercialização. 

A rede de venda de hambúrguer japonês, Bikkuri Donkey, também recicla o óleo de 

cozinha, transformando-o em biodiesel que é usado em seus veículos. Em alguns 

municípios locais em Shiga Prefecture, como Aito Town, Yokkaichi City, Imazu 

Town, e Shin-asahi Town, o biodiesel feito do óleo de cozinha é usado em veículos 
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governamentais. No lago Biwa os táxis aquáticos também utilizam biodiesel 

produzido na região.  

A cidade de Kyoto vem desenvolvendo um dos mais elaborados projetos de 

produção de biodiesel no Japão. Intitulado de Kyoto City's Biodiesel Project, o 

projeto iniciado em 1997 promove a reciclagem e alternativas para evitar o 

aquecimento global. O óleo usado é recolhido em 825 localidades na cidade e é 

reciclado em biodiesel que é utilizado nos caminhões de Kyoto. A cidade também 

estabeleceu suas próprias diretrizes para produção do biodiesel e construiu uma das 

maiores usinas do Japão, que começou a operar em junho de 2004. São coletados  

cerca de 130.000 litros de óleo usado nas casas e 1,37 milhões de óleo produzido 

anualmente nos comércios da cidade, transformando-os em 1,5 milhões de litros de 

biodiesel. Este combustível é capaz de movimentar os 215 caminhões de lixo da 

cidade, além dos 81 ônibus municipais que utilizam a mistura B20. A quantidade de 

óleo coletada que era inicialmente de 20 litros por mês, teve um grande aumento 

graças à expansão das rotas de coleta que agora passam por cozinhas de escolas, 

de supermercados e de departamentos públicos (EBB 2005).   

• Malásia 

Na Malásia foi implementado um programa para produção de biodiesel para 

exportação a partir do óleo de palma (dendê), com a primeira fábrica em operação 

desde 2004, com capacidade de produção de 500 mil toneladas ao ano 

(BIODIESELBR, 2006a). O país é o maior produtor mundial desse óleo, com uma 

produtividade média de 5.000/kg de óleo por hectare por ano.  

O Malaysian Palm Oil Board (MPOB) e Golden Hope Plantationsse 

anunciaram em abril de 2005 uma associação visando construir a primeira usina de 

biodiesel da Malásia em Labu, no estado de Negeri Sembilan onde também está 

instalado o maior terminal de óleo e a maior refinaria de petróleo do país. É 

esperado que a usina esteja pronta em 3 anos e que seja capaz de produzir 5.000 

toneladas de biodiesel por mês. De acordo com o ministro de PlantationIndustries 

and Commodities, Datuk Peter Chin Fah Kui, o MPOB está investindo cerca de      

10 milhões e meio de dólares na implementação desta usina (CHIARANDA et al., 

2005). O biodiesel produzido na Malásia deverá ser exportado principalmente para a 

Europa. Chin diz que o combustível não deverá ser consumido no país devido à 

dificuldade em ajustar a infra-estrutura de óleo das companhias nacionais. Além 
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disso, que também não há nenhuma provisão legal para o consumo do combustível 

no país até o momento (CHIARANDA et al., 2005). 
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4 PRODUÇÃO DE BIODIESEL NO BRASIL 
 

Embora já se tenha feito referência a legislação brasileira que disciplina a 

inserção do biodiesel na matriz energética brasileira (item 2.1) é importante destacar 

aqui alguns dispositivos legais vinculados ao assunto. 

Em janeiro de 2005, através da Lei nº 11.097, o biodiesel foi inserido na 

matriz energética brasileira, que estabeleceu um percentual obrigatório intermediário 

de adição de 2% ao diesel a partir de 2008 (três anos após a vigência da lei). Esse 

percentual, segundo Holanda (2004), é considerado como plenamente justificável a 

partir dos pontos de vista social, técnico, ambiental e econômico. Mesmo admitindo-

se um custo de produção de biodiesel de três vezes maior que o óleo diesel de 

petróleo, o aumento final para o consumidor ter um “óleo aditivado seria de R$ 0,02 

por litro”. Além disso, o principal motivo dessa obrigatoriedade é o avanço do 

Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel - PNPB (HOLANDA, 2004). 

Os benefícios ambientais provenientes do uso do biodiesel como a redução 

da poluição do ar e a contribuição nas mudanças climáticas, podem gerar vantagens 

econômicas para o país, a partir do enquadramento deste combustível nos acordos 

do Protocolo de Quioto e nas diretrizes dos Mecanismos de Desenvolvimento Limpo 

(MDL), possibilitando a venda de cotas de carbono (HOLANDA, 2004). 

Quanto aos benefícios sociais, segundo estudos realizados através de uma 

parceria interministerial, para cada 1% de substituição de óleo diesel por biodiesel 

produzido com a participação da agricultura familiar, podem ser gerados cerca de  

45 mil empregos no campo, com uma renda anual de aproximadamente R$ 4.900,00 

por emprego. E, considerando que para cada novo emprego no campo, são criados 

três na cidade, a quantidade potencial de empregos gerados passaria para 180 mil. 

Assim, a possível geração e distribuição de renda passaram a caracterizar o produto 

como um combustível social (HOLANDA, 2004). 

A Instrução Normativa SRF nº 516, de 22/02/2005, dispõe sobre o Registro 

Especial do produtor ou importador de biodiesel e a Instrução Normativa da SRF    

nº 526, 15/03/2005 (art. 52, da Lei nº 10.833, de 29/12/2003 e o art. 4º da Medida 

Provisória nº 227, de 06/12/2004) dispõe sobre a incidência da contribuição para o 

PIS/PASEP e da COFINS sobre as receitas decorrentes da venda do biodiesel.   

A medida também autorizou o Poder Executivo a reduzir essas alíquotas em 

razão da matéria-prima utilizada na produção do biodiesel, segundo a espécie, o 
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produtor-vendedor e a região de produção, tornando a política fiscal de 

incentivo à produção de biodiesel muito dependente do Poder Executivo 

(HOLANDA, 2004). Além das medidas provisórias, foi enviado o Decreto nº 5.297, 

de 6 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os coeficientes de redução das 

alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na produção e 

na comercialização de biodiesel e, sobre os termos e as condições para a utilização 

de alíquotas diferenciadas, ou seja, esse decreto ressalta aspectos referentes aos 

benefícios fiscais. 

O decreto também cria o “Selo Combustível Social", que é concedido ao 

produtor de biodiesel que promover a inclusão social dos agricultores familiares e 

fornecedores de matéria-prima enquadrados no Programa Nacional de Agricultura 

Familiar - PRONAF (Decreto 3.991 de 30/10/2001), e que comprovar regularidade 

perante o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.  O 

Governo considera que o plano para inclusão social da agricultura familiar na cadeia 

do biodiesel é uma grande conquista da sociedade. A eficácia dependerá, em 

grande parte, do controle social do processo, forma esta que já é de prática comum 

nas políticas do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Maiores detalhes 

sobre o Selo serão apresentados na seqüência. 

As alterações legislativas foram acompanhadas pela ANP, denominação que 

passou a ter com a Lei nº 11.097 ao expandir suas funções, sendo o órgão regulador 

dos biocombustíveis. As resoluções da ANP, entre outros aspectos, estabelecem os 

procedimentos de controle de qualidade na produção de biodiesel e de misturas 

diesel/biodiesel; as normas para instalação e tancagem do Transportador 

Revendedor Retalhista - TRR, assim como a análise de qualidade dos produtos que 

o TRR deverá realizar no momento do recebimento do produto; a regulamentação 

para a importação de óleo diesel e biodiesel; como o posto revendedor deve 

proceder quanto à exibição ou não da marca do distribuidor do produto que revende; 

e as normas para exportação do biodiesel. 

 

4.1 O MARCO REGULATÓRIO DO BIODIESEL NO BRASIL 

 

O biodiesel insere-se na matriz energética brasileira pelo marco regulatório, 

(Lei nº 11.097/2005, publicada no Diário Oficial da União em 13/01/2005), cuja 
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evolução vai, a contar da criação desta lei, até a obrigatoriedade do uso do B5, a 

partir de 2013 (Figura 3). 

 
 Marco Regulatório 
  para o Biodiesel Mistura Mistura Mistura  Mistura  
     Lei 11.097/05   Voluntária    Compulsória  +    Facultativa       Compulsória  
             B2            B2    B5       B5 
 
 
 
 Biodiesel 

 Jan/2005  Jan/2008           Jan/2013 
  FASE 1    FASE 2             FASE 3 
 Tempo necessário   Estruturador     Regulador      Mercado 
                  para Cadeia Produtiva   do Mercado     do  Mercado      Maduro 
     se organizar  

     
Figura 3 – Evolução do marco regulatório do biodiesel na matriz energética brasileira. 

Fonte: (ABIOVE, 2005a). 

 

4.1.1 Princípios do marco regulatório 

 

 Os princípios que balizaram a criação do marco regulatório são: 

• política de inclusão social; 

• aproveitamento das oleaginosas de acordo com as diversidades regionais; 

• segurança de abastecimento para o novo combustível; 

• garantia de qualidade para o consumidor; 

• busca da competitividade frente ao diesel de petróleo. 

Sabe-se que a geração de riqueza no mundo está assentada sob um padrão 

industrial intensivo em energia, sendo que a principal fonte energética, o petróleo é 

uma fonte finita. As empresas hoje têm o desafio de produzir energia retirando da 

natureza o mínimo possível. As fontes não são inesgotáveis, como se pensava a 150 

anos ou menos.  

Os últimos 300 anos foram marcados por três grandes ciclos de fonte de 

energia. No século XIX foi o do carvão, no século XX o do petróleo e agora, tem-se o 

ciclo da biomassa (CASA CÍVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2005). No ciclo 

da biomassa se enquadra o biodiesel no qual o Brasil foi inserido oficialmente a 

partir da aprovação do marco regulatório do biodiesel.  

As vantagens da inserção da cadeia produtiva do biodiesel na matriz 

energética brasileira são muitas, porém é preciso qualificar a discussão. Uma das 
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vantagens muito ressaltadas é a economia de divisas que traria o biodiesel em 

substituição ao óleo diesel. Entretanto, a Petrobrás já produz cerca de 94% do total 

do diesel consumido no Brasil, devendo em um curto prazo de tempo ser auto 

suficiente nesse combustível (ANP, 2005a).  

A produção agrícola nacional de grãos tem no comércio exterior grande parte 

de sua venda. A obrigação a partir de 2008 da adição do biodiesel numa proporção 

de 2% ao óleo diesel geraria uma necessidade de destinação fixa de oleaginosas 

para esse fim. Isso levaria à necessidade de garantia dessa oferta, sob pena do 

programa fracassar. Uma solução seria estabelecer contratos de produção com os 

agricultores para garantir que os mesmos destinem sua produção para o biodiesel, 

obrigando-os a sujeitar-se aos compromissos através de uma legislação regulatória 

específica. A fiscalização poderia ser efetuada por um órgão regulador, que criaria 

uma Central de Informações para o caso de agricultores que não cumprissem o 

contrato. 

Estudos preliminares, como o de Ferres (2003), apontam que no início o 

biodiesel provavelmente teria um custo de produção maior que o óleo diesel. 

Entretanto, isso parece uma questão restrita ao período inicial, como já ocorreu com 

o etanol, que apresentou uma queda no custo de US$ 700/m3 para US$ 200/m3 

entre 1980 e 1998 (GOLDEMBERG, 2003). 

Um dos elementos que podem viabilizar a produção do biodiesel são os co-

produtos gerados, para os quais existem estudos mais apurados, financiados pelo 

governo Federal, acerca de fontes de usos alternativos. 

 

4.1.2 O Selo Combustível Social 

 

O Selo Combustível Social é um componente de identificação concedido pelo 

MDA aos produtores de biodiesel que promovam a inclusão social e o 

desenvolvimento regional, por meio da geração de emprego e de renda para os 

agricultores familiares enquadrados nos critérios do PRONAF. 

 Por meio deste selo, o produtor de biodiesel terá acesso a alíquotas de 

PIS/PASEP e COFINS com coeficientes de redução diferenciados, acesso às 

melhores condições de financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) e suas Instituições Financeiras Credenciadas, ao 

Banco da Amazônia S/A (BASA), ao Banco do Nordeste do Brasil (BNB), ao Banco 
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do Brasil S/A (BB) ou outras instituições financeiras que possuam condições 

especiais de financiamento para projetos com selo combustível social. A Tabela 4 

ilustra as alíquotas de PIS/PASEP e de Cofins aplicadas ao biodiesel.  

 

Tabela 4 – Alíquotas de PIS/PASEP e de Cofins aplicadas ao biodiesel. 

PIS/Pasep e Confins (R$/litro de biodiesel) 
Sem Selo 

combustível social 
Com Selo  

combustível social 
Regiões Norte, Nordeste e semi-árido:  
Mamona e palma          R$ 0,150 R$ 0,00 
Outras matérias primas R$ 0, 218 R$ 0,07 

Regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul  

Qualquer matéria-prima, inclusive mamona e 
palma 

R$ 0,218 R$ 0,07 

Fonte: PRONAF, 2006.   

O produtor de biodiesel com selo combustível social assume as seguintes 

obrigações: 

• adquirir de agricultores familiares matérias-primas para a produção de 

biodiesel em uma quantidade mínima definida pelo MDA; 

• celebrar contratos com os agricultores familiares, negociados com a 

participação de uma representação dos agricultores familiares, especificando 

as condições comerciais que garantam renda e prazos compatíveis com a 

atividade;  

• assegurar assistência e capacitação técnica aos agricultores familiares. 
 

 A responsabilidade pela assistência técnica é do produtor de biodiesel, 

inclusive os seus custos, que deverão estar contabilizados nos custos operacionais 

de produção do biodiesel. A assistência técnica poderá ser própria ou terceirizada. O 

MDA, dentro de suas possibilidades, nos primeiros anos, apoiará a assistência 

técnica dos produtores certificados, por meio de parcerias. 

Para obter o selo, o produtor de biodiesel legalmente constituído deverá 

apresentar um projeto específico junto ao MDA que o avaliará dentro de normas 

estabelecidas na Instrução Normativa N° 01, de 05 de Julho de 2005. Após análise e 

auditoria, o MDA publicará um extrato no Diário Oficial da União que conferirá ao 

produtor de biodiesel o acesso aos benefícios do selo. 
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 O produtor de biodiesel terá que adquirir, nas regiões Nordeste e semi-árido,  

pelo menos 50% das matérias-primas da agricultura familiar. Nas regiões Sudeste e 

Sul, este percentual mínimo é de 30% e na região Norte de 10% (CONAF). 

 

4.2 AS MATÉRIAS-PRIMAS UTILIZADAS NO BRASIL 

 

O Brasil apresenta grandes vantagens para a produção de biocombustíveis, 

pois conta com uma geografia favorável, além de situar-se em uma região tropical, 

com altas taxas de luminosidade e de temperaturas médias anuais. Associada à 

disponibilidade hídrica e regularidade de chuvas, torna-se o país com maior 

potencial para produção de energia renovável (HOLANDA, 2004). 

As matérias-primas necessárias para produção de biodiesel podem ser 

extraídas de óleos vegetais, gorduras animais, óleos e gorduras residuais. Segundo 

Parente (2003), constituem exemplos de gorduras animais, passíveis de serem 

transformadas em biodiesel o sebo bovino, os óleos de peixes, o óleo de mocotó, a 

banha de porco, entre outras matérias graxas de origem animal. 

 

4.2.1 Óleos e gorduras residuais 

 

 Além dos óleos e gorduras virgens, constituem também matéria-prima para a 

produção de biodiesel, os óleos e gorduras residuais, resultantes de 

processamentos domésticos, comerciais e industriais, cujas possíveis fontes, são: 

• lanchonetes e cozinhas industriais, comerciais e domésticas, onde são  

praticadas as frituras de alimentos; 

• indústrias, que processam frituras de produtos alimentícios, como amêndoas, 

tubérculos, salgadinhos, e várias outras modalidades de petiscos; 

• esgotos municipais, onde o resíduo sobrenadante é rico em matéria graxa, 

possível de extração de óleos e gorduras (PARENTE, 2003). 

 
 Ainda segundo Parente (2003), um levantamento primário da oferta de óleos 

residuais de frituras, suscetíveis de serem coletados, revela um valor de oferta 

brasileira superior a 30.000 toneladas anuais. 
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4.2.2 Óleos vegetais 

 

 As fontes de matérias primas citadas como mais viáveis para a produção de 

biodiesel no Brasil são os óleos obtidos da mamona, polpa de dendê, amêndoa do 

coco de dendê, amêndoa do coco de babaçu, semente de girassol, amêndoa do 

coco da praia, caroço de algodão, grão de amendoim, semente de canola, semente 

de maracujá, polpa de abacate, caroço de oiticica, semente de linhaça, semente de 

tomate e de nabo forrageiro (HOLANDA, 2004). 

Na Tabela 5 são apresentadas características de culturas oleaginosas com 

potencial de uso para fins energéticos, com destaque para o dendê, o coco e o 

girassol, devido ao rendimento em óleo, e a cultura da mamona, pela sua resistência 

à seca (HOLANDA, 2004; CHIARANDA et.al.,  2005). 

 

 Tabela 5 – Características de algumas culturas de oleaginosas com  
potencial de uso energético. 

Espécie Origem do 
Óleo 

Conteúdo de 
Óleo (%) 

Ciclo de 
Máxima 

eficiência 
(anos) 

Meses de 
colheita 

Rendimento 
(ton. Óleo/ha) 

Dendê (Palma) 
Abacate 
Côco 
Babaçu 
Girassol 
Colza/Canola 
Mamona 
Amendoim 
Soja 
Algodão 

Amêndoa  
Fruto 
Fruto 

Amêndoa  
Grão 
Grão 
Grão 
Grão 
Grão 
Grão 

20,0 
7,0 – 35,0 

55,0 – 60,0 
66,00 

38,0 – 48,0 
40,0 – 38,0 
43,0 – 45,0 
40,0 – 43,0 

17,0 
15,0 

8 
7 
7 
7 

Anual 
Anual 
Anual 
Anual 
Anual 
Anual 

12 
12 
12 
12 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3,0 – 6,0 
1,3 – 1,5 
1,3 – 1,9 
0,1 – 0,3 
0,5 –1,9 
0,5 – 0,9 
0,5 – 0,9 
0,6 – 0,8 
0,2 – 0,4 
0,1 – 0,2 

Fonte: Nogueira L. A. H. et al. Agência Nacional de Energia Elétrica, 2005. 
Adaptado pelo departamento Econômico da FAESP. 

Entre as matérias-primas que devem ser destacadas, tem-se a soja (cultura 

temporária), já que 90% da produção de óleo no Brasil provém dessa oleaginosa, e 

o amendoim que por conter maior proporção de óleo do que proteína, pode ser 

produzido em larga escala, pois é uma cultura de fácil mecanização, produzindo 

farelo de alta qualidade nutricional para rações e alimentos, além de possuir, em sua 

casca, calorias para geração de vapor.  

Na Tabela 6, pode ser vista a composição da produção brasileira de óleos 

vegetais. 
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Tabela 6 – Composição da produção brasileira de óleos vegetais 
 

Oleaginosa Produção em 2002 
(mil toneladas) Percentual (%) 

Soja 
Algodão (Caroço) 

Amendoim 
Girassol 

Colza 
Milho 

Dendê (Palma) 
Palmiste 

Côco 
Mamona 
TOTAL 

4.937 
193 
28 
56 
17 
46 
118 
13 
2 

41 
5.451 

90,57 
3,54 
0,51 
1,03 
0,31 
0,84 
2,16 
0,24 
0,04 
0,75 

100,0 

Fonte: ABIOVE / Adaptado pelo Departamento Econômico da FAESP, apud Chiaranda, 2005. 

 
O dendê e o babaçu destacam-se entre as culturas permanentes. A cultura do 

dendê pode ser uma importante fonte de óleo vegetal, pois apresenta a 

extraordinária produtividade de mais de 5 quilos de óleo por hectare/ano, um valor 

cerca de 25 vezes superior ao da soja. Contudo, esse valor somente é atingido 5 

anos após o seu plantio (HOLANDA, 2004). 

Em relação ao babaçu, seu coco possui, em média, 7% de amêndoas, com 

62% de óleo, não podendo ser, portanto, considerado como uma espécie 

oleaginosa, por possuir somente 4% de óleo. No entanto, a existência de 17 milhões 

de hectares de floresta onde predominam a palmeira do babaçu e, a possibilidade 

de aproveitamento integral do coco, tornam possível seu uso. Sendo assim, a 

produção de biodiesel deve respeitar a especificidade de cada região produzindo o 

que, de certa maneira, lhe proporcionará uma maior vantagem comparativa 

(HOLANDA, 2004). A Figura 4 mostra as regiões e suas respectivas culturas para a 

produção do biocombustível. 
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Figura 4 –  Mapa das regiões e das culturas para produção do biocombustível. 
Fonte: (Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, adaptado pelo 
Departamento Econômico da FAESP, 2004). 

 

O estudo "Biodiesel: Análise de Custos de Tributos nas Cinco Regiões do 

Brasil" foi elaborado pelas entidades públicas de pesquisa para a Dedini Indústrias 

de Base, um dos principais fabricantes brasileiros de unidades industriais para a 

produção do biocombustível. Apesar de ter sido elaborado por técnicos mantidos por 

instituições públicas, as conclusões do texto divergem de políticas do governo 

federal. Na área de produção, o levantamento apontou que o girassol é a matéria-

prima mais viável para a produção do biodiesel nas Regiões Sul e Sudeste do Brasil, 

a um custo de R$ 0,844 e R$ 0,858 o litro, respectivamente. No entanto, toda a 

produção atual desse grão nessas duas regiões não é suficiente para atender 

sequer uma unidade de processamento média,de 40 mil toneladas por ano. "A oferta 

do grão na safra 2003/2004 seria suficiente para abastecer por 35 dias uma planta 

de 40 mil tolenadas/ano, caso se absorva toda a produção do Sul", informa o estudo. 

No centro-oeste, a soja, por sua alta produtividade, seria a matéria-prima 

economicamente mais viável para produção de biodiesel, a um custo de R$ 0,883 o 
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litro. A incorporação de receitas oriundas dos co-produtos, como o farelo, traria uma 

redução no custo do preço desse biocombustível. 

No Nordeste, o caroço de algodão proporcionaria o biodiesel mais barato do 

Brasil, a um custo de R$ 0,712 o litro. A oferta dessa matéria-prima é mais do que 

suficiente para manter uma unidade de 40 mil toneladas por ano. Mas "é preciso 

ponderar que a oferta do produto depende do mercado de pluma de algodão", 

informa o estudo. 

Já o biodiesel de mamona, defendido pelo Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva sempre que fala sobre o biocombustível, enfrentaria como principal entrave a 

grande procura do óleo vegetal in natura no mercado internacional. Por fim, o dendê 

é a matéria-prima que produz o biodiesel mais barato na região Norte, mas não há 

nesta região uma produção exclusiva para este biocombustível.  

De uma forma geral, o dendê é a matéria-prima que possui maior 

produtividade, mas a soja é a que apresenta oferta mais regular. "No caso da soja, é 

fundamental lembrar que a disponibilidade deste óleo para a produção do biodiesel 

dependerá das cotações internacionais" (HOLANDA, 2004). 

Para a diretora-executiva do Conselho do Agronegócio (CONSAGRO) e 

integrante da Câmara Setorial do Biodiesel, Mônika Bergamaschi, o maior desafio 

para o combustível é torná-lo um produto e não só uma alternativa ao petróleo. "É 

preciso um planejamento para evitar o erro que ocorreu com o álcool, por exemplo, 

cujo destino da cana muitas vezes foi para o mercado de açúcar e houve falta do 

produto no mercado". 

Para o consultor e diretor da Associação Brasileira de Agribusiness (ABAG) 

Luiz Carlos Corrêa Carvalho, além da produção em escala de matérias-primas para 

o biodiesel, é preciso que haja uma política que fixe regras que garantam a 

produção mínima. "Acho que o biodiesel vai funcionar, mas é preciso que ideologias 

sejam deixadas de lado e o governo adote uma política firme para a agroenergia, dê 

garantias e obrigue os agentes a seguirem as regras", comenta. 

Avaliando a tributação sobre o biodiesel, Luiz Carlos Corrêa Carvalho sugere 

políticas para o fomento ao biocombustível. A primeira sugestão é a de que haja 

uma alíquota única de PIS/COFINS e um tratamento fiscal diferenciado com a 

desoneração da cadeia do biodiesel.  

Um exemplo seria zerar o imposto para o biodiesel misturado ao diesel de 

petróleo, como o álcool anidro misturado em 25% à gasolina, que não paga ICMS. 
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 O país é hoje o maior produtor e consumidor mundial de etanol, com fins 

energéticos, e tem, também, todas as condições de ser o maior produtor de 

biodiesel. 

 

4.3 O MODELO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AO BIODIESEL 
 

O modelo tributário brasileiro aplicável ao biodiesel foi introduzido pela        

Lei n° 11.116, de 18.05.2005, que define a isenção ou a redução de CIDE, 

PIS/PASEP e COFINS, por região, tipo de produtor e matéria-prima oleaginosa. 

O Decreto nº 5.298, de 06/12/2004, estabelece alíquota zero para o IPI  

incidente na comercialização de biodiesel (IAPAR, 2006a). 

 

4.3.1 A questão tributária 

 

 Há um consenso entre os especialistas em biodiesel (PARENTE, 2003; 

HOLANDA, 2004) de que o biodiesel não é competitivo em relação ao óleo diesel 

sem que haja fortes incentivos fiscais. 

 Além disso, pesquisas comprovam que o custo de produção do biodiesel é 

cerca de duas vezes superior ao do óleo diesel. Conforme mencionado 

anteriormente (item 3.1), para introduzir o biodiesel na matriz energética de muitos 

países, muitos benefícios fiscais foram concedidos, caso da Alemanha, por exemplo, 

em que a viabilização econômica do biodiesel se deu pela isenção de tributos em 

toda sua cadeia produtiva (LIMA, 2004).                

 No Brasil, os impostos incidentes sobre os combustíveis são: 

1) a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE); 

2) o Programa de Integração Social (PIS); 

3) a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS); 

4) o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). 

A Tabela 7, mostra a título de exemplo, os valores médios dos tributos 

incidentes sobre os combustíveis nas capitais do País no período de 17 a 23 de 

agosto de 2003. 
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Tabela 7 – Tributos médios incidentes sobre combustíveis (R$). 

Tributo Gasolina Comum Álcool Hidratado Óleo Diesel 

CIDE total (0,5411 x 0,75) = 
PIS/COFINS Produtor 
PIS/COFINS Distribuidor 
ICMS Produtor 
ICMS Distribuidor 
ICMS Substituição tributária 

0,4058 
0,0004 
0,0594 
0.3154 
0,0968 
0,2234 

0,0293 
0,0050 

- 
0,2355 

- 
0,0944 

0,2180 
0,0006 

- 
0,1862 

- 
0,0548 

Total de tributos por litro 0,945 0,5204 0,4596 
 Fonte: Foster, 2003; apresentado por Lima (2004). 
 
 De acordo com a análise feita por Lima (2005), a gasolina comum mostrada 

na Tabela 7 contém 25% de álcool anidro, e é o combustível mais tributado, com 

cerca de R$ 0,945 por litro. O óleo diesel apresenta um total de tributos de             

R$ 0,4598 por litro, inferior ao total de tributos do álcool hidratado que é de            

R$ 0,5204 por litro. Dessa forma, se não houver uma total isenção de tributos para o 

biodiesel, ele não será competitivo. Como não há previsão constitucional para 

cobrança do CIDE sobre o biodiesel, as isenções nesse caso se resumiriam ao 

PIS/COFINS e ao ICMS, que totalizam R$ 0,2416 por litro. Entretanto, como alerta 

Lima (2005), essa isenção pode não ser suficiente para viabilizar economicamente o 

biodiesel como B100, mas pode viabilizá-lo como aditivo (B2). 

 

4.3.2 Tributos Federais: Decretos nº 5.297/04 e 5.457/05 
 

 A Tabela 8 abaixo mostra os tributos federais e suas alíquotas de incidência 

(http//iapar.br/bio).  

Tabela 8 – Tributos Federais e suas respectivas alíquotas. 

BIODIESEL 
Procedência TRIBUTOS 

FEDERAIS Agricultura Familiar no 
Norte, NE e Semi-árido, 
com mamona ou palma 

Agricultura 
Familiar 

Norte, NE e Semi-
árido, com 

mamona ou palma 

DIESEL de 
Petróleo 

IPI Alíquota zero Alíquota zero Alíquota zero Alíquota zero 

CIDE Inexistente Inexistente Inexistente R$ 0,070 

PIS/COFINS Redução de 100% Redução de 68% Redução de 31% R$ 0,148 

TOTAL R$ 0,00/litro R$ 0,070/litro R$ 0,151/litro R$ 0,218/litro 

Fonte: IAPAR, 2006a. 
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 Sobre os dados da Tabela 8, cabe tecer os seguintes comentários: 

1)  são quatro as situações previstas na legislação (Lei nº 11.116/05 e Decreto nº 

 5.297/05 (ABIOVE, 2006) em relação aos tributos federais incidentes sobre o  

 biodiesel e o óleo diesel ; 

2)  a alíquota do IPI é zero tanto para o biodiesel quanto para o óleo diesel; 

3)  não há incidência da CIDE sobre o biodiesel, sendo que para o diesel de petróleo 

  é de R$ 0,070 por litro; 

4) há redução das alíquotas do PIS/COFINS de 100% para a Agricultura Familiar no 

Norte, NE e Semi-árido com mamona ou palma; de 68% para a Agricultura 

Familiar; e de 31% para Norte, NE e Semi-árido, produzido com mamona ou 

palma.  Donde, o total de tributos incidentes sobre o biodiesel é de R$ 0,00,      

R$ 0,070; R$ 0,151, respectivamente, em contrapartida a R$ 0,218 do diesel de 

petróleo. 

   

4.3.3 Escalonamento das alíquotas do PIS e COFINS 

 

 O escalonamento das alíquotas do PIS e dos COFINS abarca quatro 

situações, conforme pode ser visto na Figura 5. 

 
 

 
Figura 5 – Escalonamento das alíquotas do PIS e COFINS. 

Fonte: (ABIOVE, 2006b). 
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 A Figura 5 confirma os dados da Tabela 8, com dois adendos:   

• A soja contribuiu com 89% na produção nacional de óleos vegetais em 2004.  

• Cerca de 97% da produção nacional de biodiesel deve sofrer algum tipo de 

tributação. A esse respeito, há um consenso entre os agentes envolvidos 

tanto na cadeia produtiva quanto na distribuição, que a atual tributação sobre 

o biodiesel é muito elevada.   

 
4.3.4 Principais medidas do programa nacional de produção e uso do biodiesel 

 

O Decreto nº 5.448, de 20/05/2005 fixa em 2% o percentual de mistura de 

biodiesel e autoriza percentuais de mistura superiores para uso em geradores, 

locomotivas, embarcações e frotas veiculares cativas. Além disso: 

• A Instrução Normativa MDA nº 01, de 05/07/2005, dispõe sobre os critérios e 

procedimentos relativos à concessão de uso do selo combustível social. 

• A Instrução Normativa MDA nº 02, de 30/09/2005, dispõe sobre os critérios e 

procedimentos relativos ao enquadramento de projetos de produção de 

biodiesel ao selo combustível social. 

• Resoluções da ANP (marco regulatório) nº 41, referente ao produtor de 

biodiesel, e nº 42, referente a fiscalização e comercialização do novo 

combustível. 

• Resolução BNDES nº 1.135/2004 institui Programa de Apoio Financeiro a 

Investimentos em biodiesel, prevendo investimentos em todas as etapas da 

cadeia produtiva (financia até 90% dos projetos com selo social e até 80% 

dos projetos sem selo social). 

• Resolução do CNPE nº 03 de setembro de 2005, adotada objetivando o  

desenvolvimento do mercado, antecipou condicionalmente a obrigatoriedade 

da mistura de 2% para janeiro de 2006, ao biodiesel produzido por produtores 

detentores do selo selo “Combustível Social” e comercializado em leilões 

públicos promovidos pela ANP.  O biodiesel “selado” arrematado no leilão 

deverá ser obrigatoriamente adquirido por produtores e importadores de óleo 

diesel, proporcionalmente a sua participação no mercado. O selo representa 

que o produtor cumpriu os requisitos sociais mínimos estabelecidos no 

programa (BNDES, 2006). 
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• Primeiro leilão realizado em 23/11/2005. Adquiridos 70 milhões de litros, ao 

preço médio de R$ 1,90/litro (sem ICMS), fornecidos por 4 produtores de 

biodiesel (Agropalma, Brasil Ecodiesel, Granol e Soyminas). Contratos 

assinados em 03/02/2006. 

• Continuidade dos leilões de compra de biodiesel. Em 2006 foram realizados 

mais dois leilões, um em 30/03/2006 para adquirir 170 milhões de litros (Edital 

ANP nº 007/06), para entrega do produto em julho de 2006 a junho de 2007, e 

outro em final de abril, para aquisição de cerca de 400 milhões de litros, para 

entrega do produto em 2007. 

• Critério de participação nos leilões da ANP: comprovar posse do Selo 

Combustível Social (de projeto ou definitivo). 

 

4.3.5 Produtores de biodiesel em operação e os previstos. 

 

 A maioria dos novos projetos iniciaram com a perspectiva de participação nos 

leilões de biodiesel, com a realização de compra de produção futura de biodiesel, 

para entrega a partir de 2007. 

 A Figura 6 mostra produtores de biodiesel em operação e também os 

previstos para entrar em operação.   

 
Figura 6 – Mapa dos produtores de biodiesel em operação e os previstos. 

Fonte: (IAPAR, 2006b). 
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4.3.6 O que é necessário para participar do Programa Nacional de Biodiesel  

 

 A seguir estão listados os caminhos que os interessados deverão seguir para 

participar do PNPB. 

1) Para produzir e comercializar biodiesel, é preciso: 

 – Autorização da ANP (Resolução nº 41, de 2004). 

 – Registro Especial na Secretaria  da  Receita Federal (Lei nº 11.116, de 2005 e  

  Instrução Normativa SRF nº 516, de 22/02/2005). 

2) Para  obter  o  Selo  Combustível  Social  (Instrução  Normativa  MDA  nº 01, de 

05/07/2005), o produtor de biodiesel deverá assumir as seguintes obrigações: 
• adquirir da agricultora familiar matéria-prima para a produção de biodiesel em 

uma quantidade mínima definida pelo MDA; 

• celebrar contratos com os agricultores familiares,  especificando as condições 

comerciais que garantam renda e prazos compatíveis com a atividade;  

• assegurar assistência e capacitação técnica aos agricultores familiares. 
 

4.4 FONTES DE FINANCIAMENTO 

 

 As fontes de financiamento no Programa de Biodiesel podem ser internas ou 

externas. 

 

4.4.1 Fontes Internas 

 

 O principal agente de financiamento do programa de Biodiesel brasileiro é o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), cujas principais 

condições operacionais do Programa, são: 

• elevação dos percentuais máximos de participação no investimento total e 

dos prazos totais; 

• concessão de aval a financiamento externo; 

• flexibilização das regras de garantias então vigentes em 2004; 

• simplificação dos processos de análise e de contratação (LIMA, 2004). 
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 Outro agente de financiamento é o Banco do Brasil que já conta com o BB 

BIODIESEL, Programa BB de Apoio a Produção e Uso de Biodiesel, cujas 

características são:  

• O programa visa apoiar a produção, a comercialização e o uso do 

biodiesel como fonte de energia renovável e de atividade geradora de 

emprego e renda. 

• A assistência ao setor produtivo será feita por meio da disponibilização de 

linhas de financiamento de custeio, investimento e comercialização, 

colaborando para a expansão do processamento de biodiesel no país, a 

partir do incentivo à produção de matéria-prima, à instalação de plantas 

agroindustriais e à comercialização. 

•  O Programa beneficiará, de forma sistêmica, os diversos componentes da 

cadeia produtiva do biodiesel: 

a) Na produção agrícola: com linhas de crédito de custeio, investimento e 

comercialização, disponíveis para financiamento ao produtor rural 

familiar e empresarial. 

b) Na industrialização: BNDES Biodiesel, PRONAF Agroindústria, 

PRODECOOP, Crédito Agroindustrial (aquisição de matéria-prima), 

além das linhas disponíveis para o setor industrial. 

  O principal critério a ser considerado pelo Banco na concessão do crédito, 

além das exigências específicas de cada linha, é a garantia de comercialização tanto 

da produção agrícola quanto do biodiesel. 

  Inicialmente serão priorizadas as culturas do dendê, da mamona, da soja, do 

algodão (caroço), do girassol e do nabo forrageiro, observando-se o zoneamento 

agrícola e a aptidão regional (BANCO DO BRASIL, 2006b). 

 

4.4.2 Fontes externas 

 

  Segundo Lima (2004), os recursos necessários para investimentos no 

programa de biodiesel poderiam vir tanto do mercado de carbono, ainda em 

construção, como por meio de investidores que percebam nos ativos ambientais 

uma oportunidade rentável para seu capital. 
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  Lima (2004), lembra que “No Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), 

do Protocolo de Quioto, uma parte do compromisso de redução de emissões de 

gases de efeito estufa dos países desenvolvidos pode ser realizada em países em 

desenvolvimento”.  

  Em julho de 1999, o Banco Mundial criou o Prototype Carbon Fond (PCF), um 

fundo com a finalidade de financiar projetos que visem mitigar os efeitos das 

mudanças climáticas e promover o desenvolvimento sustentável, com recursos da 

ordem de 150 milhões de dólares. Para compor esse fundo, governo e empresas de 

países desenvolvidos contribuem com recursos e tecnologia para os projetos. O PCF 

repassa esses recursos para financiar projetos de países em desenvolvimento 

(LIMA, 2004). 

 Outra fonte externa é o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) que, 

conforme Lima (2004), concedeu um empréstimo de U$ 10 milhões à Colômbia, 

destinado a promoção da eficiência energética. 

Nos financiamentos com recursos oriundos do exterior, tem-se que avaliar o 

problema do risco cambial, encontrando uma alternativa de como disponibilizar 

esses financiamentos sem deixar o risco cambial por conta do tomador do crédito. 

 

4.5 POLÍTICA DE PREÇOS DO DIESEL NO BRASIL 

 

 Os combustíveis no Brasil, e em especial o óleo diesel, vêm tendo seu preço 

descolado da variação internacional de preços do barril de petróleo, já que sua 

influência sobre o nível de inflação interna impede que as flutuações desse mercado 

sejam transferidas ao mercado interno, dados seus impactos na matriz produtiva 

brasileira, a qual é dependente, principalmente, de transporte terrestre para escoar a 

produção agrícola e industrial. A disposição do governo brasileiro em proteger o 

projeto do biodiesel brasileiro pode ser notada através das Figuras 7 – 9. 
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Figura 7 – Gráfico da evolução do preço do barril de petróleo entre 1988 e 2004. 

Fonte: (Rathmann, et. al, 2005). 
 

 A evolução dos preços dos combustíveis no Brasil é fornecida pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e se refere à variação apresentada no 

mês em relação ao mês anterior. De acordo com Rathmann et al., foi usada a média 

anual para demonstrar a tendência de variação, e como os valores mensais 

apresentam o mesmo comportamento, apenas foram suavizados os dados para 

simplificar a sua apresentação.  

 
    Figura 8 – Gráfico da evolução dos preços internos dos combustíveis. 
    Fonte: (Rathmann, et. al, 2005). 
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   Figura 9 – Gráfico da evolução e tendência do preço do litro da gasolina tipo C . 

Fonte: (Rathmann, et. al,2005). 
  
 Ao se comparar os gráficos das Figuras 7 – 9 percebe-se que as curvas de 

tendência de aumento de preço do barril de petróleo no mercado internacional não 

foram acompanhadas por um igual aumento no mercado brasileiro de combustíveis. 

Ao contrário, as curvas se deslocam em sentidos opostos. Dessa maneira, pode-se 

comprovar o subsídio sobre o óleo diesel pelo governo brasileiro. 

 
4.6 SUGESTÕES PARA INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE BIODIESEL NO BRASIL 

 

 Conforme afirma Lima (2005), existe um consenso nacional sobre a 

importância de se incentivar a produção de biodiesel pela rota etílica, seja pelos 

benefícios sociais, seja pelos benefícios ambientais decorrentes da sua mistura ao 

óleo diesel de petróleo. 

 Tendo presente esses fatos, Lima (2004) propõe que: 

1) Para aumentar os benefícios sociais, as oleaginosas para a produção do 

biodiesel devem ser preferencialmente cultivadas em pequenas 
propriedades rurais e o combustível produzido em cooperativas de 
pequenos agricultores. 

2) Deve ser privilegiada a produção do biodiesel na Região Nordeste e Norte e, 

no caso do biodiesel ser produzido em cooperativas de pequenos 

agricultores, deve haver isenção tributária em toda a cadeia de produção. 

 Ainda de acordo com Lima (2004), a mamona e o dendê são as matérias-

primas mais indicadas para a produção de biodiesel no Brasil. A primeira pelo 
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grande potencial de inclusão social no semi-árido brasileiro e a segunda pela sua 

alta produtividade. 

 O óleo de soja, pelo seu baixo custo de produção, também pode ser utilizado 

como matéria-prima, desde que seja adotado um modelo de produção sustentado 

por pequenos produtores. Caso contrário, poder-se-ia caminhar para um processo 

socialmente excludente, a exemplo do Proálcool (LIMA, 2005). 

 
4.7 ANTECIPAÇÃO DO PROGRAMA BRASILEIRO DE BIODIESEL  

 

Segundo notícias veiculadas pela Agencia Nacional de Notícias (ANN, 2006) 

a Ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, alegou em 31/07/2006, que a mistura de 

5% de biodiesel ao óleo diesel (B5), prevista para vigorar a partir de 2013, deverá 

ser antecipada. Não há, no entanto, uma definição de um novo prazo, o que, 

segundo ela, ainda depende do andamento da produção e da implementação da 

primeira fase do programa, que prevê o uso obrigatório do B2 (2% de biodiesel ao 

diesel) a partir de 2008. Hoje a mistura B2 é autorizada, porém, seu uso é opcional. 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que recebeu em 31/06/2006 

representantes da cadeia produtiva do setor (produtores de oleaginosas, 

fornecedores de máquinas e equipamentos, e indústrias produtoras de biodiesel) 

destacou que o programa deve avançar de forma harmoniosa, sem que haja 

distorção nem no sistema produtivo nem no mercado consumidor. 

A Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel e a própria ANP  

defenderam a antecipação imediata da etapa prevista para 2008. Cauteloso, o 

presidente destacou que se deve evitar os erros cometidos no passado com o 

programa do Proálcool. Ele alertou também que o biodiesel não pode avançar à 

custas da invasão da Amazônia.  
Segundo o Ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, a antecipação de 

metas do programa depende de uma coordenação entre a produção e a garantia de 

que todas as especificações técnicas estão sendo atendidas. "A antecipação é uma 

questão de produção, a ser coordenada por toda a cadeia, da produção ao 

fornecimento", disse o ministro, ao comentar que essa avaliação deve ser feita a 

partir de 2008, quando a mistura B2 passará a ser obrigatória. 

O diretor-geral da ANP, Haroldo Lima, disse à Agência Estado, após o 

discurso do Presidente da República no Planalto: "É possível, tecnicamente, mas 
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ainda não está confirmada (a antecipação)". Lima disse também que o mais 

interessante seria antecipar a meta de 2013, criando metas intermediárias entre 

2008 e 2013 para misturas gradativas de B3, B4, até se chegar ao B5 previsto para 

2013. 

De acordo com o balanço apresentado em 20/07/2006 pela presidente da BR 

Distribuidora, Maria da Graça Foster, o biodiesel estará disponível em 2008, em 

4.010 postos em todo o país, considerando as bandeiras BR, Shell, Ipiranga e Ale, 

que já adquiriram o produto nos leilões realizados pela ANP.  

Até julho de 2006, 1.750 postos da BR já comercializam biodiesel misturado 

ao diesel, sendo 210 da Ale. A Shell deverá iniciar o lançamento do produto em seus 

postos no segundo semestre de 2006.  

 

4.8 INVESTIMENTOS E LOGÍSTICA 

 

De acordo com o Jornal Valor Econômico (edição de 25/08/2006), os 

investimentos em novas usinas de biodiesel avançam a passos largos, embora o 

governo federal ainda não tenha decidido se adiantará a obrigatoriedade do B5, por 

enquanto prevista para 2013.  

A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) 

calcula que a compra de bens de capital, máquinas, equipamentos, peças e 

componentes para a instalação de usinas alcançará R$ 4 bilhões nos próximos três 

anos, se os projetos anunciados para a produção de 2,4 bilhões de litros ao ano 

forem concretizados. "Existem grupos que já investem pensando em misturas 

superiores ao B2", afirma Rubens Dias de Morais, diretor de assuntos agrícolas da 

Abimaq.  

 Entre dezembro de 2005 e junho deste ano, a Dedini, com sede em 

Piracicaba (SP), vendeu instalações para cinco unidades, totalizando aporte de     

R$ 120 milhões. Conforme dados já divulgados pelo Ministério de Minas e Energia, 

os investimentos feitos em novas usinas somam aproximadamente R$ 600 milhões. 

Esse valor não inclui investimentos anunciados recentemente por outros grandes 

grupos. A americana ADM, por exemplo, anunciou em julho a construção de uma 

unidade em Rondonópolis (MT), para processar 180 milhões de litros de biodiesel 

por ano, com investimento de US$ 35 milhões. O frigorífico Bertin também anunciou 

aporte de R$ 40 milhões em uma unidade em Lins (SP), para produzir 100 milhões 
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de litros por ano. A Barrálcool está aplicando R$ 25 milhões em uma unidade em 

Barra dos Bugres (MT), para 57 milhões de litros por ano. A cooperativa Cocamar 
estuda instalar em Maringá (PR) uma unidade, para 30 milhões de litros por 
ano. E a Caramuru, investirá em uma planta para 100 milhões de litros/ano, em 

Anápolis (GO).  

O BNDES informou que já aprovou três projetos e estuda financiar outros três, 

totalizando um investimento de R$ 212 milhões, dos quais R$ 180 milhões serão 

aportados pelo banco. O Banco do Brasil, por sua vez, recebeu 18 pedidos de 

financiamento, que somam R$ 250 milhões. Rogério Pio, gerente-executivo de 

agronegócios do Banco, diz que oito projetos foram aprovados, somando um 

montante de R$ 117 milhões (JORNAL VALOR ECONÔMICO, ed. de 25/08/2006). 

A expansão desse mercado começa a atrair a atenção de grupos 

estrangeiros, que ainda encontram dificuldades para se instalar no país. A francesa 

Dagris foi a pioneira entre as companhias estrangeiras a anunciar um projeto de 

produção de biodiesel na Bahia. A empresa vai produzir o combustível a partir do 

caroço de algodão colhido no pólo de grãos no oeste baiano. O investimento 

planejado será de R$ 30 milhões. O projeto, anunciado no primeiro semestre de 

2005, entretanto, ainda não saiu do papel. A demora intriga produtores do oeste do 

Estado e a Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária. O representante 

da Dagris no Brasil, Gerard Scerb, disse a pessoas que acompanham o projeto que 

a empresa quer inicialmente concluir o trâmite burocrático da instalação da 

companhia no país. A empresa montou escritório em São Paulo (JORNAL VALOR 

ECONÔMICO, ed. de 25/08/2006). O projeto da Dagris prevê ainda a instalação de 

uma usina na região metropolitana de Salvador. No total, a empresa pretende 

produzir 250 milhões de litros de biodiesel por ano. Um funcionário do escritório da 

Dagris em São Paulo disse que, por enquanto, não há previsão de início das obras 

na Bahia. 

A também francesa Louis Dreyfus tem projeto para instalação de uma usina 

no Paraná, ainda no papel. A empresa prefere manter o assunto em sigilo. André 

Luís dos Santos, diretor de novos negócios da consultoria MB do Brasil, elaborou um 

projeto de uma usina com capacidade para 100 milhões de litros/ano para um grupo 

americano, mas o projeto também está em fase de estudo (JORNAL VALOR 

ECONÔMICO, ed. de 25/08/2006).Na visão de Miguel Maal, consultor da Europraxis 

Consulting, a falta de clareza sobre os prazos de implantação do B2 e a burocracia 
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para obter financiamento junto ao BNDES desestimulam o avanço dos 

investimentos. "Muitas [empresas] aguardam para saber como a Petrobrás atuará 

neste mercado para saber se concorrem ou não", diz (JORNAL VALOR 

ECONÔMICO, ed. de 25/08/2006). Segundo o Ministério de Desenvolvimento 

Agrário, sete grupos – da Espanha, Itália, Portugal e dos EUA – têm projetos para se 

instalar no país. A expectativa do governo é que esses investimentos se confirmem 

nos próximos anos (JORNAL VALOR ECONÔMICO, ed. de 25/08/2006). 

 Também não há como deixar de falar na logística para atender ao mercado 

do biodiesel, o qual, segundo José Alcides Santoro Martins, Gerente Executivo de 

Biodiesel e Novos Negócios da ANP, é um pouco diferente em relação ao diesel 

normal. No óleo convencional, as refinarias produtoras estão mais próximas das 

bases de distribuição. No caso do biodiesel, o centro de produção está localizado no 

interior dos estados (REVISTA SOLUÇÕES BR, maio/junho 2006). 

 Tal é a complexidade desta questão que a ANP instalou em 18/05/06 um 

Grupo de Trabalho para estudar a logística de distribuição, transporte e de revenda 

de biodiesel e da mistura diesel/biodiesel (GT Logística de Biodiesel). Os temas 

objetos da proposta de estudo foram: 

• Dificuldades de padronização da mistura B2 no período de transição. 

• Falta de regularidade de oferta e demanda. 

• Determinação e certificação da qualidade. 

• Desconhecimento do produto. 

• Descolamento espacial  entre  produção  atual  e demanda – impacto nos 

     custos de transporte. 

• Adequação da infra-estrutura de distribuição e revenda. 

• Usos indevidos de óleos vegetais. 

• Comercialização do biodiesel sem uso da sistemática de leilões. 

• Otimização e padronização do fluxo de informações.  
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5 ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA DO BIODIESEL NO PARANÁ  
 
 Neste capítulo será realizada uma análise sobre a viabilidade do ponto de 

vista econômico para a produção, comercialização e exportação de biodiesel no 

Estado do Paraná.  

          Inicialmente será feita uma análise do Programa de Bioenergia no Estado do 

Paraná, para depois realizar uma avaliação da factibilidade econômica do biodiesel 

a partir da soja em vários cenários.  

 

5.1 O PROGRAMA PARANAENSE DE BIOENERGIA 
 

         O Estado do Paraná figura como um importante player no cenário nacional e 

internacional para a produção de biodiesel. Isto se deve a dois fatos concretos. O 

primeiro, por possuir clima apropriado e solo fértil para o cultivo de diversas 

oleaginosas com potencial para a produção do biodiesel e o segundo, por já contar 

com um programa específico, o Programa Paranaense de Bioenergia, através do 

qual está sendo consolidada a tecnologia necessária para tal fim. 

           O Programa Paranaense de Bioenergia foi criado pelo Governador Roberto 

Requião através do Decreto 2101 de 10/11/2003. Tem por objetivos gerir e fomentar 

ações de pesquisa e desenvolvimento, aplicações e uso da biomassa no Paraná, 

com foco inicial na produção e aplicação do biodiesel como biocombustível, 

adicionando-o à matriz energética estadual (IAPAR, 2006a). 

   Considera-se, no contexto do Programa Paranaense de Bioenergia, o 

desenvolvimento tecnológico do biodiesel e a inserção de um novo agente na 

economia estadual, com inclusão social, geração de renda e empregos, geração de 

tecnologia local e de produtos para exportação. A regionalização e o aproveitamento 

dos recursos locais têm papel de destaque nesse programa. 

  Entre as ações propostas para o desenvolvimento do Programa, algumas já 

em fase de execução, está o projeto e a implantação de uma usina semi-industrial 

para a produção de biodiesel; a caracterização e identificação das potencialidades 

do girassol e do nabo forrageiro como matérias-primas para a fabricação do 

biodiesel, e o plantio de áreas para a validação agronômica de tais oleaginosas; a 
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realização de testes em bancada para os óleos de soja, algodão, nabo forrageiro e 

de caroço de algodão in natura, e com o biodiesel produzido a partir desses 

materiais. Um programa monitorado de uso do biodiesel em tratores e máquinas 

agrícolas está incluído no desenvolvimento do Programa (IAPAR, 2006a). 

 A seguir são detalhados todos os aspectos que envolvem o Programa, cujo 

conteúdo foi objeto de explanação no Seminário Regional Sobre Produção e Uso de 

Biodiesel na Bacia do Paraná III, realizado em Santa Helena em 28 de março de 

2006, tendo como palestrantes Antonio Costa (TECPAR), Ruy Seiji Yamaoka 

(DBIO/CERBIO) e Marco Aurélio Teixeira Costa (EMATER), todos técnicos dos 

órgãos supracitados entre parênteses. 

 

5.2 COORDENAÇÃO E DIRETRIZES DO PROGRAMA DE BIODIESEL-PR 

 

 O Programa Paranaense de Bioenergia (Bioenergia-PR) é coordenado pela 

SEAB e SETI, cuja execução está a cargo do IAPAR, EMATER e TECPAR. São 

parceiros do Programa: EMBRAPA-Soja, universidades federal e estaduais, 

cooperativas, produtores rurais e prefeituras (IAPAR, 2006a).  

 

5.2.1 Diretrizes 

 

 O Bioenergia-PR tem as seguintes diretrizes: 

• Estudar e desenvolver a produção e as aplicações de biocombustíveis 

renováveis no Paraná, a exemplo do biodiesel e óleos vegetais, sob 

responsabilidade do TECPAR. 

• Buscar alternativas de plantas oleaginosas potenciais produtoras de 

biodiesel e que integrem um sistema sustentado de produção agrícola e 

pecuária, sob responsabilidade da SEAB. 

 

5.2.2 Objetivos gerais e específicos 

 

 Os objetivos gerais são:  

• Consolidar tecnologia de produção de biodiesel no processamento de 

múltiplos óleos. 
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• Pesquisar plantas oleaginosas com potencial para a produção de 

biodiesel. 

• Buscar a viabilidade técnica e econômica da utilização do óleo de origem 

vegetal em substituição ao diesel. 

• Utilização de tortas residuais do processo de extração do óleo na 

alimentação animal. 

Os objetivos específicos são: 

• produzir óleo vegetal com baixo custo, visando a substituição do óleo 

diesel utilizado na propriedade e, conseqüentemente, diminuir custos na 

produção de alimentos e contribuir para a melhoria do meio ambiente;  

• utilizar pequenas áreas, no período normal de safra ou no período da 

safrinha ou inverno, para o cultivo de plantas oleaginosas, visando a 

produção do biocombustível;  

• viabilizar a utilização de tortas residuais do processo de extração do 

biocombustível para alimentação animal ou comercialização;  

• estudar a tecnologia de produção e suas modificações;  

• caracterizar óleos vegetais e o biodiesel com produzido a partir dos 

mesmos;  

• executar testes de aplicação de B100 (biodiesel puro) e de suas misturas 

com o diesel, além de estudar o uso de óleos vegetais in natura, puros e 

misturados ao diesel.  

 

5.3 ESTRATÉGIAS 

 

   As estratégias que serão utilizadas em conjunto pela SEAB e SETI/TECPAR 

são apresentadas na Figura 10. As setas constantes à direita da Figura 10 indicam 

os órgãos responsáveis pelo desenvolvimento e implementação das estratégias 

estabelecidas. Na seqüência, será feita uma descrição detalhada das estratégias 

utilizadas pelos citados órgãos, cujos dados foram obtidos no site do IAPAR (2006).  
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MATÉRIA-PRIMA 

BIOCOMBUSTÍVEL 

SEAB

ÓLEO  
MODIFICADO ÓLEO  

IN NATURA 

BIODIESEL 

TECPAR

SEAB 
+ 

TECPAR 
+ 

UNIVERSI- 
DADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 – Definição de responsabilidades na execução do Programa Paranaense de Bioenergia. 
Fonte: (Seminário Regional Sobre Produção e Uso de Biodiesel Bacia do Paraná III, 2006). 

 
 

5.3.1 Estratégia utilizada pela SEAB 

 

As estratégias utilizadas pela SEAB envolvem a:  

• Instalação de unidades de produção e testes do biocombustível obtido 

a partir das culturas do girassol e nabo forrageiro, ou outras plantas 

oleaginosas nas diversas regiões do Estado, de acordo com a aptidão 

agrícola de cada cultura, em conjunto com produtores rurais. Estas 

unidades serão instaladas e acompanhadas pela EMATER-Paraná em 

integração com as Universidades de Maringá, Londrina, Ponta Grossa, 

Unioeste, Unicentro, EMBRAPA e IAPAR. 

• Introdução de novas variedades/híbridos de girassol, na safrinha e 

safra, nabo forrageiro e outras espécies oleaginosas, com implantação 

de experimentos para definição de tecnologias de produção para as 

condições pedoclimáticas do Estado do Paraná. 

• Análise de grãos, de óleos e de tortas e realização de testes para 

definição de alternativas de uso das tortas. 
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5.3.2 Estratégia utilizada pela SETI/TECPAR 

 

O planejamento estratégico adotado pela SETI/TECPAR explora os aspectos 

associados com a produção de biodiesel no Estado do Paraná, a partir de diversas 

matérias-primas, como soja e girassol, entre outros. Considera a utilização das 

diversas fontes renováveis de biomassa disponíveis no Estado para a produção de 

biodiesel, de modo a inserir um novo agente na economia estadual, além de 

fortalecer a agricultura familiar através de arranjos produtivos locais, com o 

aproveitamento dos recursos regionais. 

Em relação à logística estimada para atender o desenvolvimento do 

Programa, além da unidade de produção semi-industrial, incluem-se: 

• infra-estrutura laboratorial para caracterização físico-química das matérias-primas 

(óleo vegetal bruto), dos insumos (por exemplo, etanol) e do biodiesel produzido, 

além de estudos sobre a síntese de biodiesel a partir de óleos de oleaginosas 

alternativas; 

• recursos humanos para a operacionalização da unidade industrial de produção    

de biodiesel. 

 

 Algumas ações já estão sendo desenvolvidas pelas instituições participantes 

do Programa Paranaense de Bioenergia tais como: 

• estudo do processo de obtenção do éster etílico de óleos vegetais a partir de 

óleos brutos e caracterização físico-química do biodiesel produzido (CERBIO, 

UEPG e UFPR). No momento estão sendo estudados os óleos de girassol e de 

nabo forrageiro; 

• planejamento de uma unidade de produção de biodiesel a ser instalada no 

campus do TECPAR; 

• participação do CERBIO/TECPAR no PNPB como um dos laboratórios de 

referência para o Grupo de Trabalho Interministerial do Biodiesel, visando a 

avaliação do biodiesel nacional com vistas à liberação do uso do B2; 

• participação  do  CERBIO/TECPAR  no  PROBIODIESEL do MCT como principal 

executor desse programa. 
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5.4 PLANTAS OLEAGINOSAS NO PARANÁ PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL 

 

 De acordo com os técnicos do TECPAR, da EMBRAPA e da SEAB, as 

culturas são classificadas em três categorias:  

(a) com tecnologia de produção definida,  

(b) com tecnologia parcialmente definida e  

(c) outras espécies potenciais. 

 

5.4.1 Culturas com tecnologia de produção definida  

 

 As culturas com tecnologia de produção definida são basicamente a soja e o 

algodão. Essas culturas são consideradas pela EMBRAPA-Soja como as que 

apresentam maiores condições de cultivo no Paraná, de acordo com estudos e 

levantamentos feitos pela entidade. Na Tabela 6 (item 4.2.2, p. 45), pode-se 

observar que na composição brasileira de culturas oleaginosas, a soja representa 

90,57% da produção e o algodão 3,54%.  

 
 
5.4.2 Culturas com tecnologia parcialmente definida 
 
 

As culturas de cultivo esporádico e com tecnologia parcialmente definida 

incluem o girassol, nabo-forrageiro, amendoim, canola e mamona.        

 

5.4.3 Outras espécies potenciais 

 

 As outras espécies potenciais para cultivo esporádico são o cártamo, pinhão-

manso e palmeiras com potencial para extração de óleo (babaçu, buriti, dendê e 

macaúba). 
 

5.5 PRODUÇÃO DE OLEAGINOSAS  

 
 De acordo com os dados fornecidos no Seminário Regional sobre a Produção 

e Uso Biodiesel na Bacia do Paraná III (2006), a produção de oleaginosas no Paraná 

corresponde a ilustrada na Tabela 8. 
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Tabela 8 – Produção de oleaginosas em 2006, no Paraná. 

  Oleaginosa           Área (ha)         Produção (t)       % na Produção nacional     Ranking nacional 
 

Soja           3.876.929 9.893.333    17,0      2º 

Algodão                     16.209                 35.310        2,0      7º 

Amendoim                   5.264                 10.059       4,4      4º 

Girassol (2005)            5.121                   3.657                    5,9      5º 

Canola (2005)              1.259        1.342      9,6      2º 

Mamona          529           910      0,8      8 

Fonte: SEAB/DERAL; CONAB; IBGE, 2006.  

 Conforme se observa na Tabela 9, o Paraná ocupa o 2º lugar no ranking 

nacional na produção de soja, valendo lembrar que até há pouco tempo era o maior 

produtor desse produto no País (Holanda, 2004).   

O Paraná ocupa ainda posição de destaque frente aos demais estados, a 

saber: 1º lugar em processamento, 2º em refino e 4º em enlatamento de 

oleaginosas, em toneladas/dia, como se pode verificar pelas Tabelas 9, 10 e 11. Os 

valores de tonelada/dia contemplam as unidades ativas e paradas. Tais dados foram 

obtidos no site da ABIOVE (2006a). 

 
Tabela 9 – Capacidade de Processamento de oleaginosas pelos Estados no Brasil. 

Capacidade de Processamento (ton/dia) 
ESTADO 

2001    2002      2003        2004        2005     %  Posição
Paraná 
Mato Grosso  
Rio Grande do Sul 
Goiás 
São Paulo 
Mato Grosso do Sul 
Minas Gerais  
Bahia 
Santa Catarina  
Piaui 
Amazonas 
Pernambuco 
Ceará 

31.500 
10.820 
19.000 
  8.660 
14.700 
  7.330 
  5.750 
  5.200 
  4.130 
    260 

  - 
    400 
    200 

28.650 
14.500 
20.150 
  9.060 
12.950 
  6.630 
  6.450 
  5.460 
  4.050 
    260 
  2.000 
    400 

- 

28.650 
14.500 
20.150 
  9.060 
12.950 
  6.630 
  6.450 
  5.460 
  4.050 
     260 
   2.000 
      400 

- 

28.650 
14.500 
20.150 
  9.060 
12.950 
  6.630 
  6.450 
  5.460 
  4.050 
    260 
  2.000 
    400 

- 

32.115 
21.000 
21.200 
18.500 
15.600 
8.295 
6.600 
5.344 
4.034 
2.360 
2.000 
400 

- 

23,4 
15,3 
15,5 
13,2 
11,4 
6,1 
4,8 
3,9 
2,9 
1,7 
1,5 
0,3 
- 

1º 
3º 
2º 
4º 
5º 
6º 
7º 
8º 
9º 
10º 
11º 
12º 
13º 

TOTAL   107.950    110.560    115.270   131.768  137.098  

Fonte: adaptado ABIOVE, 2006a. 
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Tabela 10 – Capacidade de Refino de oleaginosas pelos Estados no Brasil. 

Capacidade de Refino (ton/dia) 
ESTADO 

2001 2002 2003 2004 2005 % Posição 
Paraná 
Mato Grosso  
Rio Grande do Sul 
Goiás 
São Paulo 
Mato Grosso do Sul 
Minas Gerais  
Bahia 
Santa Catarina  
Piaui 
Amazonas 
Pernambuco 
Ceará 

2.730 
600 

1.860 
1.420 
6.256 
490 

1.050 
570 
530 
120 

- 
500 
42 

2.490 
650 

1.890 
1.570 
5.840 
540 

1.270 
970 
530 
120 

- 
500 

- 

2.650 
650 

1.720 
1.610 
5.880 
540 

1.270 
880 
530 
120 

- 
450 

- 

2.910 
1.250 
1.650 
2.090 
6.230 
540 

1.270 
880 
530 
120 
450 
80 
- 

3.160 
1.250 
1.650 
2.230 
6.010 
540 

1.270 
880 
530 
120 
450 
80 
- 

17,4 
6,9 
9,1 
12,3 
33,1 
3,0 
7,0 
4,8 
2,9 
0,7 
2,5 
0,4 
- 

2º 
5º 
4º 
3º 
1º 
8º 
6º 
7º 
9º 

11º 
10º 
12º 
13º 

TOTAL 16.168 16.370 16.300 18.000 18.170  
    Fonte: adaptado ABIOVE, 2006a. 

 
 

Tabela 11 – Capacidade de Enlatamento de óleo pelos Estados no Brasil. 

Capacidade de Enlatamento (ton/dia)  
ESTADO 2001 2002 2003 2004 2005 % Posição
Paraná 
Mato Grosso  
Rio Grande do Sul 
Goiás 
São Paulo 
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais  
Bahia 
Santa Catarina  
Piaui 
Amazonas 
Pernambuco 
Ceará 

2.302 
  600 
2.370 
1.370 
3.836 
  690 
  968 
  795 
  450 
  180 

- 
  500 
    33 

2.302 
  600 
2.370 
1.370 
3.836 
  690 
  968 
  795 
  450 
  180 

- 
  500 
    33 

1.905 
  745 
1.800 
1.570 
4.080 
   540 
1.034 
1.000 
   450 
   180 

- 
   230 

- 

1.381 
  945 
1.740 
2.020 
4.170 
   540 
 1.034 
 1.000 
   450 
   180 
   230 
     80 

- 

1.581 
  755 
1.740 
2.190 
4.000 
   520 
1.034 
1.000 
  450 
  180 
  230 
    80 

- 

11,5 
5,5 
12,6 
15,9 
29,1 
3,8 
7,5 
7,3 
3,3 
1,3 
1,7 
0,6 

  

4º 
5º 
3º 
2º 
1º 
8º 
6º 
7º 
9º 

11º 
10º 
12º 
13º 

TOTAL 14.094 13.425 13.534 13.770 13.760  
Fonte: adaptado ABIOVE, 2006a. 

 

5.5.1 Potencial produtivo de óleo no Paraná x demanda 

 

 Segundo dados do Seminário Regional sobre a Produção e Uso do Biodiesel 

na Bacia do Paraná III (2006), o consumo anual de óleo diesel no Paraná é de         

4 bilhões de litros:  

• A necessidade estimada de biodiesel para atender as misturas B2 e B5 é 

de 72.036 m3 até jan/2008 e de 180.090 m3 até jan/2013, respectivamente. 
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• A produção de soja no Paraná em 2006 foi de 9.500.000 ton equivalente a 

1,7 bilhões de litros de óleo (18%).  

• A produção média nos últimos 5 anos (CONAB) de algodão e de soja foi 

de 63.700 ton e 9.730.400 ton,  respectivamente. 

• Deverão ser utilizados 4,7% da produção paranaense de grãos de soja 

para atender ao B2. 

• A produção potencial estimada para 2008 de: 

1) Óleo de Algodão é de 11.446 m3, capaz de suprir apenas 15% do B2 

ou 6% do B5. 

2) Óleo de Soja é de 1.751.400 m3, capaz de suprir 100% do B2 ou B5. 

 

 5.5.2 Direitos e obrigações dos agricultores 

 

Segundo informações do Seminário Regional sobre a Produção e Uso do 

Biodiesel na Bacia do Paraná III (2006) os produtores poderão:  

1) vender os grãos que tradicionalmente produzem às indústrias; 

2) produzir matérias primas alternativas como girassol, nabo, canola,                 

algodão, amendoim, mamona, pinhão manso, etc; 

3) produzir matérias primas alternativas e vender o óleo às industrias e 

aproveitar os co-produtos; 

4) produzir e utilizar os óleos como combustíveis, adaptando seus 

motores e máquinas, vender excedentes e substituir insumos.  

 

5.6 RESPONSABILIDADE PELA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO 

PROGRAMA  

 

 Para a viabilização do Programa Paranaense de Bioenergia, as ações em 

desenvolvimento estão a cargo do TECPAR e da SEAB (EMATER e IAPAR).  

 
É de competência do TECPAR: 

• realizar pesquisas de comportamento de motores diesel com o uso de 

biodiesel puro ou em misturas com diesel; 



 

 

72

• proceder a identificação de óleos de origem vegetal adequados para uso 

como combustível em motores diesel, puros ou em misturas com diesel; 

• promover a aquisição de uma Usina Piloto para pesquisar rotas tecnológicas 

de produção de biodiesel; 

• apoiar à implantação de uma mini-usina de óleo vegetal e co-produtos na 

Colônia Witmarsum, que está situada a poucos quilômetros de Curitiba. 

 

É de competência da SEAB (EMATER e IAPAR): 

• avaliar e selecionar genótipos de plantas oleaginosas; 

• introduzir novas espécies de plantas oleaginosas; 

• implantar 45 unidades de observação (400 ha) de girassol, visando a 

produção de 8.000 litros; 

• avaliar e adaptar máquinas e implementos agrícolas para lavoura de espécies 

não convencionais; 

• adquirir 14 mini-prensas para instalação de Unidades de Pesquisa e 

Demonstração;  

• prestar orientação a produtores de biodiesel no PR. 

 

5.7 ATRIBUTOS DA MATÉRIA-PRIMA PARA PRODUÇÃO DO BIODIESEL 
 

 Os atributos da matéria-prima a serem considerados para a produção de 

biodiesel são teor e qualidade do óleo, produção por unidade de área, adaptação a 

diferentes sistemas produtivos, ciclo da cultura e adaptação regional IAPAR, 2006b 

 

 

5.7.1 Atributos do algodão e da soja 

  

 A Figura 11 mostra os atributos do algodão enquanto que o zoneamento do 

algodão no Paraná – Ciclo precoce, pode ser visto na Figura 12. A Figura 13 mostra 

os atributos da soja. 
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Figura 11 – Cultura com tecnologia de produção parcialmente definida: Atributos do algodão. 

Fonte: (IAPAR, 2006b). 

 

 
Figura 12 – Zoneamento do algodão no Paraná – Ciclo precoce. 

Fonte: (IAPAR, 2006b). 

 

 

 
Figura 13 – Cultura com tecnologia de produção definida: Atributos da soja. 

Fonte: (IAPAR, 2006b). 
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Conforme se pode observar pelas figuras 11 e 13, tanto o teor do óleo do 

algodão e da soja é de 18%; apresentando, contudo, uma pequena variação no que 

se reporta ciclo de produção, uma vez que no algodão é de 130-150 dias, na soja é 

de 110-140 dias. 

 

5.7.2 Atributos das culturas oleaginosas alternativas  

 

 As Tabelas 12, 13 e 14, apresentam o teor de óleo (expressa em %), a 

produtividade (kg/ha) e o rendimento de óleo (kg/ha) de cada uma das  culturas 

oleaginosas alternativas para produção do biodiesel no Paraná. 

 A Tabela 12 apresenta os atributos das culturas oleaginosas alternativas. 

Tabela 12 – Atributos das culturas oleaginosas alternativas para produção de 

biodiesel no Paraná. 

Cultura 
Teor de óleo  

(%) 
Produtividade 

(Kg/ha) 
Rendimento de óleo 

(Kg/ha) 

Girassol 
Mamona 
Amendoim 
Nabo 
Canola 

40-48 
45-50 
40-50 
32-42 
40-48 

1.700 
2.000 
2.500 
1.000 
2.200 

748 
950 

         1.125 
370 
968 

Fonte: IAPAR, 2006b. 

 

5.7.3 Atributos das culturas oleaginosas potenciais para produção de biodiesel. 

  

 A Tabela 13 mostra os atributos das culturas oleaginosas potenciais, na qual 

se observa que o pinhão manso possui atributos bem superiores em relação ao 

tungue e ao cártamo, sendo por isso o mais indicado em termos de produtividade e 

rentabilidade. 

Tabela 13 – Atributos das culturas oleaginosas potenciais. 

Cultura 
Teor de óleo  

(%) 
Produtividade 

(Kg/ha) 
Rendimento de 

óleo 
(Kg/ha) 

Pinhão Manso 
Tungue 
Cártamo 

32-35 
30-35 
30-40 

4.000 
2.000 
1.500 

1.340 
650 
525 

Fonte: IAPAR, 2006b. 
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5.7.4 Potencial de produção de óleo na Bacia do Paraná III 

 

O potencial de produção de óleo na Bacia do Paraná III pode ser visto na 

Tabela 14, na qual se observa que a soja é cultura mais cultivada, apresentando 

também um excelente rendimento na produção de óleo; seguindo-se o algodão e o 

amendoim. Por outro lado, nota-se que o abacate, embora o grande potencial de 

rendimento na produção de óleo, é muito pouco cultivado. 

Tabela 14 – Potencial de produção de óleo na Bacia do Paraná III. 

Cultura Área Plantada 
(ha) 

Produção 
(ton) 

Rendimento 
(Kg/ha) 

Potencial de produção 
(ton) 

Soja 
Algodão 
Amendoim 
Nabo 
Abacate 

493.070 
4.593 
318 

3.605 
11 

1.630.760 
10.470 

678 
3.605 
129 

3.307 
2.280 
2.132 
1.000 
11.567 

293.537 
1.885 
271 

1.082 
23 

Total 501.597 1.645.642 4.057 296.797 
Fonte: IAPAR, 2006b, apresentando dados de 2006 obtidos junto ao DERAL/IBGE EMATER.  

Segundo os técnicos e especialistas que participaram do Seminário Regional 

sobre a Produção e Uso Biodiesel na Bacia do Paraná III (IAPAR, 2006b) ficaram 

evidenciados os seguintes aspectos: 

1) a sustentabilidade da produção de biodiesel deve contemplar a agricultura; 

2) sistemas agrícolas estáveis devem ser complexos baseados na diversidade; 

3) todo programa de biodiesel sustentável deve prever diversidade de 

oleaginosas; 

4) há disponibilidade de oleaginosas, na Bacia do Paraná III, para se iniciar 

projetos de biodiesel, sendo necessário aumentar o número de oleaginosas 

cultivadas. 

 

5.7.5 Competitividade revelada do óleo de soja in natura 

 

 Segundo o Jornal Valor Econômico, (08/03/06 – Agronegócios, p. B12), apud 

ABIOVE (2006, p. 26), o óleo de soja ganha espaço nos tanques. Para tentar baixar 

custos, agricultores usam óleo de soja in natura como combustível em tratores e 

colheitadeiras. 



 

 

76

Geraldo Campagnolli é um dos muitos produtores rurais do país que, para 
baixar custo em um período de vacas magras, estão ampliando os testes 
com esse combustível (óleo de soja) não só no Paraná, mas também em 
Goiás, Mato Grosso e Minas, entre outros estados. 

... Na área de atuação da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais 
do Sudoeste Goiano (Comigo), de Rio Verde, houve uma febre de uso de 
óleo vegetal como combustível no fim de 2005. Mas segundo o 
superintende José Walter Vilela de Lima, a situação amenizou um pouco. 
“Soubemos que algumas pessoas tiveram problemas por que o motor não 
consegue queimar a glicerina de óleo de soja, que fica acumulada no 
motor”.  

 

5.8 UTILIZAÇÃO DE BIODIESEL EM GRUPOS GERADORES REMOTOS – REDE 

BIOENERG 

 
 A utilização do biodiesel para a geração de energia elétrica a partir de grupos 

geradores remotos tem sido objeto de estudo da Rede BIOENERG, liderada pelo 

Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento (LACTEC) e composta também por 

outras instituições privadas e públicas, entre elas a Companhia Paranaense de 

Energia Elétrica (COPEL) e Universidade Federal do Paraná (UFPR). A pesquisa 

está sendo desenvolvida de maneira integrada, a partir da especialização de cada 

instituição, como explica Helena Maria Wilhelm, coordenadora da referida Rede 

(AGÊNCIA CANALENERGIA, 2005). projeto da Rede Bioenerg está sendo 

financiado pelo Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento (CNPq), com 

recursos do fundo setorial de energia (CT-ENERG). 

A implementação do projeto compreendeu duas fases distintas. Enquanto que 

na primeira fase foi feita a formação da rede com a divisão das tarefas por 

instituição, na segunda, em andamento, desenvolve-se um projeto técnico-científico 

na área de energia elétrica em grupos geradores pela utilização do B100.  Além 

disso, dois pontos considerados fundamentais incorporam o estudo. Um, relacionado 

com a caracterização do perfil de emissões decorrentes da combustão do biodiesel, 

e outro associado à investigação da estabilidade do biodiesel frente aos processos 

de rancidez oxidativa (estabilidade à oxidação), durante seu armazenamento. 

Segundo esclarece a coordenadora da Rede, acima referenciada, 
Estes dados serão fundamentais para a comprovação da competitividade 
técnica do biodiesel e servirão como alicerce para futuras decisões quanto à 
viabilidade do processo para aplicações no setor elétrico. O estudo 
realizado contribuirá para a definição das especificações nacionais do 
produto, o desenvolvimento de métodos analíticos para a certificação e o 
controle de qualidade, o monitoramento das emissões no que se refere à 
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presença de espécies orgânicas voláteis e à validação de produtos e 
processos. 

 No momento, as atividades da Rede estão voltadas para instalação de um 

grupo gerador nas dependências do LACTEC, que operará com o B100, em horário 

de ponta.  

 

5.9 PROJETOS ESTRATÉGICOS DE GOVERNO: EG 57/2006 – VIABILIZAÇÃO DE 

MATÉRIAS-PRIMAS VEGETAIS PARA PRODUÇÃO E USO DE BIODIESEL NO 

PARANÁ 

 

 Em 26 de junho de 2006, a SETI publicou anúncio público de encomenda 

governamental convidando o IAPAR para apresentar projeto visando a continuidade 

e a estruturação dos trabalhos de pesquisa desenvolvidos por este órgão, a fim de 

viabilizar a produção de matéria-prima e o estudo de oleaginosas economicamente 

viáveis e compatíveis com o sistema de produção, nas diferentes regiões do Estado, 

para definir as culturas agrícolas mais promissoras para a produção do biodiesel. 

 Para o cumprimento do Anúncio Público de Encomenda Governamental serão 

comprometidos recursos financeiros não-reembolsáveis originários do Fundo 

Paraná, no valor total de até R$ 862.300,00, para a realização da primeira fase do 

projeto, cujo desembolso ocorrerá em um prazo de até doze (12) meses. Este 

anúncio, ao que tudo indica, reflete a preocupação do Governo Estadual com o 

biodiesel a ser produzido no Estado, além de viabilizar o cultivo de matérias-primas 

mais adequadas para a produção do mesmo. 

 

5.10 PROGRAMA PARANAENSE DE BIOENERGIA INCLUI PEQUENO 

AGRICULTOR 

 

 Notícias veiculadas no Jornal Bonde, de Londrina (edição de 16/06/02), dão  

conta que a SEAB está negociando investimentos no valor de R$ 2,5 milhões para 

serem aplicados no programa paranaense de  biodiesel, que tem como objetivo 

permitir o acesso do agricultor familiar a essa modalidade de produção de energia. 

 Informa ainda o jornal que, embora pesquisas e experimentos estejam 

acontecendo em todos os estados, seja pela iniciativa privada, seja pelas empresas 

públicas, o acesso do agricultor familiar ao programa é um diferencial do Paraná.   
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 Como o mercado é bastante promissor, os agricultores familiares terão 

orientação para firmar contratos antecipados de compra de produção, inclusive na 

definição do preço que deve ser pago pelo mercado. 

 O coordenador do Programa, Richardson de Souza, disse à Agência Estado 

que, entre outras coisas, a Secretaria da Agricultura quer oferecer resultados de 

pesquisa para orientar o produtor a desenvolver culturas com potencial de produção 

de óleo vegetal que pode ser utilizado nos motores a diesel. Essa pesquisa está 

sendo desenvolvida em parceria com o TECPAR, IAPAR e a SETI (item 5.7). 

 O IAPAR está pesquisando espécies mais adaptadas às condições de clima e 

solo do Paraná para depois promover um zoneamento agrícola. Hoje, conforme já 

mencionado no item 5.2, é sabido que a soja e o algodão são culturas com 

tecnologia já definida para a produção do biodiesel, estando em estudos as culturas 

de potencial de produção (item 5.3) como girassol, nabo-forrageiro, amendoim 

canola e mamona. 

 

5.11 GIRASSOL SERÁ MATÉRIA-PRIMA PARA O BIODIESEL NO PARANÁ 

 

 Segundo divulga a Agência Nacional de Notícias (ed. de 26/07/06), o girassol 

será a matéria-prima para o biodiesel no Paraná. Assim, visando à definição do 

zoneamento agroclimático para o girassol e ao desenvolvimento de tecnologias 

específicas para o cultivo do grão e o domínio de um processo químico menos 

poluente para o cultivo, o Programa de Bioenergia do Estado promoveu um 

treinamento sobre a colheita do girassol para cerca de 100 técnicos da EMATER-

PR. 

 Na oportunidade, ao falar sobre o Programa, a Sra. Vânia Castiglioni, chefe-

geral da EMBRAPA-Soja, destacou: “não basta termos biodiesel, é necessário 

também que ele tenha condições de competitividade em relação às outras 

alternativas no mercado e o girassol mostra-se promissor, especialmente por conter 

50% de óleo em  sua composição”. 

 Constituiu-se como primeira ação do Programa a articulação de parcerias 

com as instituições de pesquisa e assistência técnica do Paraná. “A EMBRAPA, 

IAPAR e EMATER vão desenvolver tecnologias para viabilizar a produção agrícola 

da cultura e o TECPAR irá desenvolver tecnologia própria para a produção de 
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biodiesel”, palavras de Richardson de Souza, da SEAB (AGÊNCIA NACIONAL DE 

NOTÍCIAS, ED. DE 26/07/06).  

 

5.12 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA APROVA PROJETO DE LEI DE REDUÇÃO DE 

TARIFAS  

 

Os deputados estaduais aprovaram na Assembléia Legislativa projeto de lei 

de autoria da deputada Cida Borghetti (PP), que reduz impostos estaduais para 

agricultores que plantarem oleaginosas e para empresários que instalarem fábricas 

de biodiesel no Paraná.  

A redução na carga de tributos estaduais poderá chegar a 20%, e será feita 

em forma de bônus, emitidos pelo poder público, que poderão ser usados pelos 

empresários e agricultores no pagamento de impostos como ICMS, IPVA e no 

Imposto sobre Transmissão de Bens “causa mortis”. O projeto prevê ainda a criação 

do Fundo Especial de Apoio aos Produtores de Biodiesel no Paraná.  

A promulgação dessa lei, que cabe agora ao governador Roberto Requião, 

poderá derrubar a principal barreira para a comercialização do biodiesel, o preço 

interno. Para o consumidor final, o litro do B2 chega em média a R$ 1,90, acima dos 

cerca de R$ 1,80 do diesel de petróleo.  

Na avaliação de Bill Jorge Costa, coordenador do laboratório do TECPAR, 

que integra o CERBIO, a desoneração fiscal de toda a cadeia produtiva do 

combustível poderá em médio prazo reduzir o preço e aumentar o consumo. “O 

consumo do biodiesel deve crescer à medida que for disponibilizado aos 

consumidores com preços competitivos em relação ao diesel”, explica.  

Para a deputada Cida Borghetti (PP), o governo federal deveria seguir a 

mesma linha que está sendo adotada no Paraná e reduzir impostos federais. 

“Enquanto no resto do mundo os governos incentivam e dão subsídios para quem 

investe na produção de biodiesel, no Brasil, pela atual legislação tributária, cobra-se 

cerca de R$ 0,60 por litro somente em impostos federais e estaduais”, afirma a 

deputada. E completa: “É fundamental criar programas de incentivo à produção de 

oleaginosas, bem como de pequenas usinas de biodiesel de até 10 mil litros por dia. 

Seriam pequenas cooperativas ou associação de produtores. Além da proteção ao 

meio ambiente, a produção do biodiesel gera renda e melhoria na qualidade de 

vida”, garante a deputada. 
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Bill Jorge Costa acredita que o projeto aprovado na Assembléia pode servir 

de exemplo para a implantação de uma política nacional de incentivo a produção do 

biodiesel. “Não temos notícia de outras iniciativas estaduais em relação à tributação, 

subsídios ou apoio aos agricultores e produtores de biodiesel e o estado pode ser 

uma referência nesse sentido”.  

Segundo a EMBRAPA, o Brasil tem 40 espécies vegetais com potencial para 

gerar biodiesel. “O Brasil tem, do Centro-Oeste ao Rio Grande do Sul, no período de 

abril a setembro, seguramente mais de dez milhões de hectares de lavoura sem 

nenhuma utilização. Quando se encontra alguma plantação, é somente para 

cobertura de inverno, sem fins comerciais. São terras aptas para se plantar 

oleaginosas de inverno”, explica Cida Borghetti (BORGHETTI, 2006).  
 

5.13 DEMANDA X PREÇO 

 

  Segundo a Assessoria de Imprensa da deputada Cida Borghetti, a falta de 

demanda imediata para o biodiesel está dificultando a implantação e a consolidação 

de fábricas desse combustível renovável no Paraná. Só a partir de 2008, a adição do 

biodiesel ao óleo diesel derivado de petróleo será obrigatória no Brasil, na proporção 

de 2%. Atualmente, o uso da mistura é facultativo, o que inibe o consumo. 

A única biorrefinaria em funcionamento no Paraná, a Biolix, instalada em 

Rolândia (Norte do Estado), trabalha com pouco mais de 15% de sua capacidade 

instalada. Fabrica apenas 5 mil litros diários de biodiesel, quando poderia produzir 

até 30 mil. “Por falta de demanda, vamos orientar nossa produção para a 

exportação”, anuncia António dos Reis Félix, diretor da empresa. Ele negocia com a 

Alemanha a exportação do biodiesel produzido.  

A baixa demanda também desestimulou o que deverá ser a segunda indústria 

de biodiesel do Paraná, a empresa Expoglobe. Esta empresa planeja investir       

US$ 6 milhões na construção de uma planta com capacidade de produção de      

100 mil litros diários, a ser instalada em Campo Largo (região metropolitana de 

Curitiba). Apesar de ter sido anunciada em agosto do ano passado, a obra ainda não 

começou. Manuel Cevallos, diretor da empresa, disse que, enquanto a demanda não 

aumenta aguarda a instalação no Brasil de novos fabricantes de equipamentos, o 

que reduziria o custo do projeto (CEVALLOS, apud Cida Borghetti, 2006). 
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Do texto acima, depreende-se que, pelo fato da demanda do biodiesel em 

termos de consumo doméstico ser ainda muito pequena, as indústrias de biodiesel 

do Paraná (instaladas e em instalação) ou estão trabalhando muito aquém de sua 

capacidade produtiva, ou ainda não iniciaram as obras de construção das plantas 

industriais. 

A instabilidade política e agrária, aliadas às péssimas condições de infra 

estrutura, cerceiam o agronegócio brasileiro. 

O periódico Valor Econômico, de 28/08/2006, traz evidências da crise agrícola 

brasileira e especificamente da paranaense, citando que “Área plantada deve recuar 

até 15% na safra 2006/07”. A maior parte dos empresários rurais de todos os 

segmentos reunidos no AgriForum 2006, que aconteceu na última semana de 

agosto na Ilha de Comandatuba, tem decidido por reduzir a área plantada para 

ganhar fôlego e distanciar-se dos efeitos negativos da forte crise de liquidez 

provocada por duas safras abaladas por problemas climáticos e descasamento de 

renda.  

  Agricultores com dívidas em instituições financeiras não conseguiram saldar 

seus compromissos anteriores e, conseqüentemente, não obtiveram novas linhas de 

financiamento. 

As estimativas de recuo na área plantada oscilam entre 10 e 15%, 

dependendo da cultura e da região produtora. "Nossas vendas caíram entre 10 e 

15% por causa da redução da área da soja, principalmente no Centro-Oeste", diz 

Thomas Britze, diretor executivo da Bayer CropScience, que faturou                

US$ 600 milhões em 2005.   

O diretor da Bayer confirma: "Temos tomado cuidado com aspectos 

financeiros e o risco de crédito dos produtores. Exigimos garantias reais e 

apostamos na integração vertical com tradings para operações estruturadas". Para 

acompanhar mais de perto seus financiados, a empresa alemã descentralizou as 

operações de São Paulo para Curitiba, Ribeirão Preto e Goiânia.  

No Paraná, alguns produtores apostam num aumento da rentabilidade do 

milho. A Copagril, por exemplo, orientou seus 3,7 mil associados a não esquecer da 

diversificação das lavouras em suas áreas que somam 110 mil hectares. "Vamos 

manter a área e apostar num retorno mais uniforme", diz o presidente Ricardo 

Chapla, que cultiva 60 hectares em Marechal Cândido Rondon. "Temos que insistir 

numa desoneração do óleo diesel, que aumentou mais de 30% desde 2003 e comeu 
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boa parte dos nossos lucros potenciais". Segundo ele, o momento é de "continuar 

pedalando" até passar a turbulência gerada pelo endividamento. "As cotações da 

soja caíram 43% de 2003 para cá, mas os preços dos insumos recuaram até 50%. 

Estamos no fio da navalha", resume.  

Diante da importância e complexidade do assunto, julgou-se oportuno a 

realização de uma entrevista com um dos maiores especialistas do biodiesel, fora 

das academias, Sr. Univaldo Vedana, com o objetivo de obter informações mais 

concretas sobre o real estado do biodiesel. 

 Empresário atuante no segmento, com larga experiência prática, Sr. Univaldo 

processa o  biodiesel em mini usinas diretamente nas propriedades dos agricultores, 

em quantidades compatíveis com a utilização em seus  maquinários agrícolas 

(tratores e caminhões). Também ministra palestras diretamente aos agricultores. 

 

5.14 ENTREVISTAS 

 

 Foram realizadas duas entrevistas: uma com o com o Sr. Univaldo Vedana e 

outra com o Sr Richardson de Souza, Engenheiro Agrônomo, exercendo atualmente 

a Coordenação do Programa Paranaense de Bioenergia na Secretaria da Agricultura 

e do Abastecimento do Paraná (SEAB/DERAL/PR-BIOENERGIA). 

 Os itens objeto das indagações constam do apêndice, sendo que os 

depoimentos foram transcritos para fins de análise e discussão. 

 

5.14.1 Entrevista com o Sr. Univaldo Vedana 

  

 A entrevista com o Sr. Vedana, de natureza semi-estruturada, foi concebida 

em dez questionamentos. 

 
1) Início das atividades no ramo do biodiesel 

Meu começo no biodiesel é recente. Começou em 2002. Embora seja 

recente, fazemos parte, podemos assim dizer, do primeiro grupo empresarial que 

começou a pensar em biodiesel no Brasil.  

2) Construção da primeira usina de biodiesel no Brasil 
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 Construímos a primeira usina de biodiesel no Brasil com finalidade comercial, 

inaugurada em agosto de 2003 em Chapadão do Céu (GO), que fazia todo o 

processo, desde a extração do óleo à reação de transesterificação. Os agricultores 

já plantavam o nabo forrageiro, como cobertura de inverno em suas lavouras, em 

virtudes de suas vantagens. Não colhiam suas sementes, passavam a roçadeira 

para posterior plantio direto de milho. Com a nossa chegada,passaram a colher suas 

sementes e transformar o óleo destas em biodiesel. Considerando as vantagens que 

o nabo forrageiro deixa no solo, o biodiesel fica praticamente de graça ao produtor. 

E, se considerarmos o custo do plantio e colheita, o biodiesel custa ao produtor     

cerca de R$ 0,80 por litro, ou seja, 50% do custo do diesel fóssil. O nabo forrageiro 

rende cerca de 500 Kg de sementes por hectare, que no sistema de troca nós 

devolvemos 20% deste peso em biodiesel, ou seja, 100 litros de biodiesel por 

hectare. 

3) Sistema utilizado 

Fomos os pioneiros em fazer biodiesel pelo sistema de troca. Trocávamos 

girassol ou nabo forrageiro por biodiesel com os produtores rurais, que até hoje, 

infelizmente, é o único sistema que dá margem tanto para o produtor quanto para a 

usina em virtude da exagerada carga tributária. No sistema de escambo (troca de 

grãos oleaginosos por biodiesel),  os produtores parceiros usam o biodiesel de todo 

o jeito, puro, com misturas de diversos percentuais, sem problema algum. 

4) Os objetivos do projeto 

Desde o começo projetamos o que seria um projeto justo para o biodiesel no 

Brasil, ou seja, pequenas usinas regionais, onde a produção das matérias-primas e o 

consumo do biodiesel e da torta seriam feitos na mesma região. Com isto teríamos 

um aumento de emprego no campo, de renda e de produtividade. Defendemos 

desde o início que o Brasil não deve usar a safra de verão para fazer biodiesel. 

Afinal, nós precisamos comer também. Temos terras, clima e um sem número de 

leguminosas para produzir, sem atrapalhar a safra de verão. 

5) O biodiesel no Paraná 

O biodiesel no Paraná como no resto do Brasil, desculpando a redundância, 

tem que começar pelo começo. E o começo está no campo.  
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O Paraná tem milhões de hectares de terras, que de março a outubro não tem nada 

plantado. Porque não incentivar o uso destas terras neste período para o plantio de 

oleaginosas de inverno? 

6) O que pode ser plantado? 

 Pode ser plantado colza/canola, nabo forrageiro, linhaça, em algumas 

regiões o girassol, entre outras.  

7) E a cultura do soja? 

 O único óleo que temos em abundância para biodiesel é o da soja, e a nosso 

ver este óleo deveria ser proibido para fazer biodiesel. Estamos vendo um aumento 

no preço internacional do óleo de soja, puxado exatamente pelo aumento do 

consumo deste óleo para fins carburantes. Nos últimos doze meses, enquanto o 

grão e o farelo tiveram uma queda nos preços de 14 e 18%, respectivamente, o óleo 

teve um aumento de 6%. 

8) Redução da carga tributária 

Precisamos unir forças para pressionar os governos a reduzir a carga 

tributária sobre o biodiesel, que hoje fica entre R$ 0,48 e R$ 0,58 por litro, 

dependendo do estado. 

A assembléia do Paraná aprovou um projeto de lei que isenta de impostos a 

cadeia produtiva do biodiesel. Espero que o governador não faça como outros, 

vetando a isenção.  

9) Os caminhos para a Produção do Biodiesel no Brasil 

Na produção de biodiesel no Brasil devemos respeitar a natureza e a vocação 

natural de cada região e esta trilhará dois caminhos: as grandes usinas, que 

atenderão o mercado interno e as exportações no futuro; e as pequenas usinas 

regionais, que atenderão o mercado local. 

 
10) Incentivos 

Incentivos do governo, só na mídia. Na realidade, só cobram impostos. A ANP 

não autorizou a venda do biodiesel diretamente ao produtor, alegando diversos 

problemas, como o controle de qualidade do produto. O que a Petrobrás não quer é 



 

 

85

perder o monopólio do combustível no Brasil. Tudo teria que passar pela mão dela, 

com isto aumentando o preço final para o pobre consumidor. 

 

5.14.2 Entrevista com o Sr. Richardson de Souza 

 

 A entrevista com o Sr. Souza constou de 5 questionamentos. 

 
1) Quais as perspectivas para a comercialização do biodiesel no Paraná? 

 O Paraná possui excelentes condições de oferta de matéria-prima, produtores 

organizados, cooperativas com um parque moageiro estruturado, logística de 

transporte apropriado para a exportação e ações de Governo incentivando o 

desenvolvimento tecnológico para a produção de matéria-prima e o processamento 

do biodiesel.  

Além disto, o Paraná é o segundo maior estado produtor de álcool, com 

usinas aptas a ingressar na cadeia do biodiesel com eficiência. Este é um setor que 

se apresente com potencial para se desenvolver na produção de biodiesel pois 

possui parte da infra-estrutura necessária para a produção do biodiesel e 

principalmente o etanol, reagente importante para a produção do biodiesel. 

  
2) Qual a oleaginosa mais eficiente do ponto de vista econômico, aqui no Paraná? 

A soja é viável pelo fato de ser a mais produzida. O Paraná produz 12 milhões 

de toneladas, destas 45% é exportada na forma de grãos. Por isso, transformar 

parte desta produção exportada em biodiesel é fundamental para a agregação de 

valor ao produto, geração de empregos no Estado e economia de combustível, 

tendo em vista que o biodiesel substituirá parte do diesel utilizado. 

Também existe potencial para outras culturas como o girassol, o nabo-

forrageiro, o amendoim, a canola, e a mamona, entre outras. Estas culturas têm 

condições de serem produzidas no Paraná em diversas regiões e períodos do ano, 

permitindo que o produtor planeje a produção de diferentes oleaginosas ao longo do 

ano, num sistema de rotação de culturas benéfico para o solo e viável 

economicamente. Estas oleaginosas, estão sendo motivo de pesquisa pelo Instituto 

Agronômico do Paraná (IAPAR). 
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3) A redução da tributação mudaria o interesse pela iniciativa privada em investir em 

projetos do biodiesel aqui no Paraná? 

Sim. Acredito que incentivar a produção de biodiesel através de incentivos 

tributários é importante. Isto permite que empresários se motivem a investir numa 

cadeia que ainda está se formando. Tais incentivos não deverão ser permanentes, 

eles devem servir como motivador e dar sustentação aos empreendimentos até a 

solidificação do setor. Depois disto, a eficiência produtiva deverá manter tais 

empreendimentos no mercado. 
 

4) Existe alguma perspectiva a curto prazo de exportação de biodiesel aqui no 

Paraná? Qual ou quais empresas tem possibilidade de fazê-lo? Biodiesel a partir de 

que oleaginosa seria exportado? 

O mercado interno demandará a maior parte do biodiesel produzido. Mas isto 

não impede que aconteçam transações internacionais se estas forem favoráveis. 

Para isto, as empresas deverão ter uma preocupação fundamental com a qualidade 

do produto. 

No Paraná, apenas uma pequena usina está produzindo biodiesel e outras 

em vias de instalação. Acredito, que nenhuma delas possua, ainda, capacidade de 

escala para exportar. 

O importante para a qualidade do biodiesel exportado não é a oleaginosa que 

o originou, mas, que o produto atenda as características desejáveis do país 

importador. 

 
5) Por gentileza outras informações relevantes que possa fornecer. 

Além das pesquisas que estão sendo desenvolvidas pelo IAPAR buscando 

identificar oleaginosas com potencial de produção de óleo para biodiesel e possam 

integrar o sistema produtivo de agricultor paranaense, o TECPAR está implantando 

uma usina piloto para pesquisar o processo de produção de biodiesel. Nesta usina, 

pretende-se analisar a produção de biodiesel de todas as possíveis oleaginosas 

produzidas no Paraná, bem como, outras rotas de produção, como a etílica. 

Atualmente, devido ao alto preço do diesel e do baixo preço do óleo de soja, 

alguns agricultores e caminhoneiros estão utilizando o óleo vegetal como 

combustível, misturado ao diesel. Esta prática foi muito utilizada pelos agricultores 
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do Norte do Paraná, principalmente os cooperados da COCAMAR, que estão 

utilizando o óleo vegetal em tratores e colheitadeiras. 

Por isso, e por não haver recomendação técnica sobre a utilização de óleos 

vegetais em motores a diesel, o TECPAR em parceria com a Universidade de 

Maringá (UEL) iniciará pesquisas neste sentido. 

Caso isto se viabilize, será um grande benefício para o produtor rural, que 

poderá tornar-se independente na geração de combustível e energia elétrica na 

propriedade, visto que geradores também poderão vir a trabalhar utilizando óleo 

vegetal. Além disto, o produtor terá, como resultado do esmagamento na 

propriedade, a torta, que dependendo da oleaginosa poderá ser uma grande fonte 

de proteína para a alimentação animal (ex. girassol). 

 

5.15 Análises e discussão das entrevistas 

 

A) Da entrevista do Sr. Vedana 

 

 Analisando-se os elementos fornecidos pelo Sr. Vedana em sua entrevista, o 

primeiro aspecto a ser comentado é que o mesmo fez parte do grupo pioneiro que 

começou a pensar e produzir  biodiesel em termos empresariais no Brasil, entre os 

quais se inclui Expedito de Sá Parente. 

 O segundo aspecto é a construção da primeira usina com finalidade comercial 

(agosto de 2003, Chapadão do Céu, Goiás), na qual se fazia todo o processo, da 

extração do óleo à reação de transesterificação. 

 O terceiro aspecto foi à utilização do sistema a base de troca que, segundo o 

entrevistado é, atualmente, o único sistema que dá margem de lucro para o produtor 

da matéria-prima e para o produtor de biodiesel, levando-se em conta a exagerada 

carga tributária. 

 O quarto aspecto caracteriza a encampação da idéia de produção do 

biodiesel em pequenas usinas regionais, ou usinas móveis, tanto com o cultivo de 

matérias-primas locais, quanto o consumo de biodiesel na mesma região, além de 

propiciar aumento de emprego no campo, renda e produtividade. Por outro lado, o 

Sr. Vedana é enfático ao defender que o Brasil não deve usar a safra de verão para 

fazer biodiesel, a qual, no seu entender, deveria ser destinada tão somente para o 

consumo doméstico, a considerar, conforme já foi comentado anteriormente, a 
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existência de terras improdutivas, clima e um sem número de oleaginosas para 

produzir biodiesel, sem atrapalhar a safra de verão. 

 O quinto aspecto se relaciona mais com uma recomendação do que com a 

produção de biodiesel. O Paraná deve começar pelo começo, e este está no campo, 

segundo o entrevistado. Para tanto, deve-se incentivar o plantio de oleaginosas 

alternativas no período de inverno (março a outubro) entressafra, épocas em que as 

terras ficam ociosas. 

 O sexto aspecto, no que diz respeito ao que deve ser cultivado, ele cita as 

seguintes oleaginosas: colza/canola, nabo forrageiro, linhaça e girassol, o que 

confirma as pesquisas realizadas por especialistas do assunto no Estado do Paraná. 

Entretanto, deixa de lado a cultura da soja, pelas razões apontadas no item 

seguinte. 

 O sétimo aspecto, o da soja, entende o entrevistado que esta oleaginosa 

deveria ser excluída da relação de matérias primas para produção do biodiesel, 

tendo em vista que o valor da produção do biodiesel é maior que o preço praticado 

no mercado nacional e internacional, não obstante o preço venha sofrendo quedas 

constantes em função do dólar. Também, nas colocações o Sr. Univaldo Vedana 

não levou em conta ser a soja o produto que se tem maior conhecimento da cultura 

de plantio, adaptabilidade, clima, etc. e já é plantada em quantidades muito 

superiores às outras oleaginosas.  

 No oitavo quesito, Sr. Vedana se perfilha nos que entendem que o Governo 

precisa reduzir a carga tributária que incide sobre o biodiesel e postula, como é 

consenso entre os especialistas, a isenção de impostos. 

 No nono quesito, segundo ele, o Brasil deve trilhar dois caminhos, um a ser 

seguido pelas grandes usinas que atenderão o mercado interno e as exportações no 

futuro; e outro, a ser trilhado pelas pequenas indústrias regionais, as quais deverão 

atender o mercado interno e se voltar para utilização de matérias primas oriundas de 

culturas agronomicamente favoráveis em cada região do país. 

E, finalmente, ao se reportar aos incentivos, Sr. Vedana mostra toda a 

descrença nas ações do Governo, pois, segundo ele, ”incentivos do governo só na 

mídia. Na realidade só cobram impostos” e a Petrobrás não tem intenção de deixar 

de ser monopolista dos combustíveis no Brasil. 
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B) Da entrevista do Sr. Souza 

 

Procedendo-se à analise da entrevista-depoimento do Eng. Agrônomo 

Richardson de Souza, pode-se tecer os seguintes comentários: 

• ao se reportar sobre as perspectivas para a comercialização do biodiesel 

no Paraná, o entrevistado confirma os dados que já foram alinhavados no decorrer 

deste trabalho; mas registra um elemento que passou despercebido, a produção do 

etanol, reagente importante para a produção do biodiesel, possuindo o Estado a 

infra-estrutura necessária para produzi-lo; 

• na questão da oleaginosa mais eficiente do ponto de vista econômico, o 

Sr. Souza é pelo aproveitamento do excedente da soja que não é exportada para a 

produção do biodiesel, citando também que há condições de serem cultivadas no 

Paraná outras culturas, como o girassol, nabo forrageiro, o amendoim. Entretanto, 

esclarece que essas culturas ainda estão sendo objeto de pesquisas pelo Instituto 

Agronômico do Paraná (IAPAR), confirmando o que já foi mencionado neste 

trabalho; 

• referindo-se à questão da redução tributária, embora o entrevistado 

acredite que seja importante essa redução para incentivar a produção, assevera que 

tais incentivos não deverão ser permanentes, ou seja, deverão ser concedidos 

somente para dar sustentação aos empreendimentos até a solidificação do setor, 

opinião esta que não é compartilhada pelos especialistas do biodiesel, porquanto se 

já é difícil obter-se a redução tributária, depois de concedida, o Estado não terá mais 

condições de reverter a questão; 

• quanto ao item 4 que indaga sobre a existência a curto prazo de 

exportação do biodiesel produzido no Paraná, o entrevistado não só ratifica o que já 

se sabia (existência de uma só usina e pequena produzindo o biodiesel), cuja 

produção seria, como se pode depreender, insuficiente para atender as 

necessidades locais. Há ainda a considerar que as outras usinas estão em fase de 

instalação, donde se pode dizer que, no atual cenário, não existe nenhuma 

perspectiva de o Estado vir a exportar o biodiesel. 

 Por último, ao ser solicitado a prestar outras informações relevantes, o Sr. 

Souza esclarece que – além das pesquisas que vêm sendo realizadas pelo IAPAR 
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com o foco de identificar oleaginosas com potencial de produção de óleo para 

biodiesel – o TECPAR está implantando uma usina piloto para pesquisar o processo 

de produção do biodiesel.  Ademais, o entrevistado ao estabelecer uma comparação 

do preço do diesel com o baixo preço do óleo diesel, menciona experiências 

realizadas por caminhoneiros que estão utilizando o óleo vegetal como combustível, 

misturado ao diesel e também de agricultores que estão utilizando o óleo vegetal em 

tratores e colheitadeiras, sem obter, entretanto, os resultados esperados. Lembra, a 

propósito, que o TECPAR, em parceria com a Universidade Maringá (UEL), irá iniciar 

pesquisas nesse sentido. 

 Resumindo, da entrevista concedida pelo Sr. Souza infere-se que o Estado do 

Paraná ainda necessita de tempo para expandir a produção de biodiesel, em acordo 

com o exposto pelo Sr Verdana. 

 

5.16 AVALIAÇÃO DA FACTIBILIDADE ECONÔMICA DO BIODIESEL NO PARANÁ, 

A PARTIR DA SOJA 

 

 Apresentado o Programa do Biodiesel do Paraná, com descrição de todos os 

pormenores que envolvem o tema, passa-se agora para a avaliação da factibilidade 

econômica do biodiesel, nas condições do Estado do Paraná, a partir da soja.  

 Tal análise envolve os seguintes aspectos: demanda, custo de produção, 

comparação do preço entre biodiesel e óleo diesel, cenários e diretrizes de atuação. 

1) Demanda – Considerando que a adição do biodiesel no óleo diesel, na proporção 

de 2% só será obrigatória em 2008 e de 5% em 2013, ainda não se tem, a rigor, 

dados suficientes para efetuar um cálculo real da demanda desse biocombustível. O 

que se tem até agora são projeções, estimativas dessa demanda. Conforme 

explanado no item 5.5.1, a necessidade estimada de biodiesel B2 e B5 é de    

72.036 m3 até janeiro de 2008 e de 180.090 m3 até janeiro de 2013 (ABIOVE, 

2006b). 

  De acordo com os dados da ABIOVE, o potencial de produção estimada de 

óleo de algodão e de soja são, respectivamente, de 11.446 m3 e de  1.751.400 m3, 

suficientes para obtenção de:  

•  15% de B2 e 6% para o B5, no caso do biodiesel de algodão; 

•  100% de B2 e 100% de B5, no caso do biodiesel de soja. 
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 É interessante notar que a ABIOVE não fez nenhuma referência ao girassol e 

ao nabo forrageiro como matéria-prima na produção do biocombustível, culturas 

estas que vem sendo objeto de pesquisas pela EMBRAPA-SOJA, e que virão ao 

que tudo indica, fazer parte da cadeia produtiva do biodiesel no Paraná (Jornal de 

Ciência e Fé, ano 6, ed. 71, jul 2005).  

 
2) Custo de produção – Segundo Meireles (2003, p. 19)3 

O custo do biodiesel parece ser ainda elevado, quando comparado ao do 
óleo diesel mineral. Entretanto, isso não pode servir de barreira ao seu 
desenvolvimento. A longo prazo, os produtos agropecuários tendem a 
apresentar preços declinantes, enquanto a cotação do petróleo tende a 
subir, principalmente em função da expansão da demanda global sob as 
reservas. Assim, a viabilidade econômica do biodiesel parece ser uma 
questão de tempo. A realização de estudos aprofundados para 
verificar a viabilidade da produção do biodiesel a partir das diferentes 
formas de óleo vegetal deve ser uma constante nos projetos 
brasileiros . 

 
 Passados três anos dessa previsão, hoje há consenso entre os órgãos que 

compõem o Programa do Biodiesel do Paraná (TECPAR, SEAB, EMATER, IAPAR, 

EMBRAPA-SOJA) da viabilidade da produção do biodiesel no Paraná, depois de 

terem sido realizadas pesquisas aprofundadas. Na verdade, as pesquisas continuam 

sendo realizadas visando definir as culturas que ofereçam maiores condições de 

rentabilidade econômica, como o caso do girassol e do nabo forrageiro. 

 
1) Comparação do biodiesel com o óleo diesel – Segundo Udaeta e 

colaboradores (2005), pertencentes ao Grupo de Energia do Departamento de 

Engenharia e Automação Elétricas da Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo (GEPEA-USP), considerando-se todos os custos envolvidos nas cadeias 

produtivas do diesel e do biodiesel, pode-se concluir que os recursos das duas 

cadeias se equiparam, conforme demonstrado na Tabela 15. 

Tabela 15 – Análise comparativa dos custos do biodiesel com o óleo diesel. 

Área/Recurso 
Técnico/ 

Econômica 
Ambiental Política Social Total 

Biodiesel 
Diesel 

71,5% 
            100% 

100% 
57% 

54,5% 
100% 

100% 
70% 

326% 
327% 

Fonte: Udaeta et al. 2005. 

                                                 
3 MEIRELES, Fábio de Salles na época (set, 2003) era Presidente da Federação da Agricultura do Estado de São 
Paulo, Presidente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e Vice-Presidente da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil. 
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  Analisando-se os dados constantes da Tabela 15, percebe-se que enquanto o 

diesel é favorável a partir das análise técnico/econômica e política, o biodiesel 

apresenta vantagens ambientais e sociais. Há, portanto, uma igualdade, com cada 

recurso excedendo-se em duas áreas. Assim, a escolha, segundo Udaeta et al. 

(2005), deve ser feita conforme a área que mereça maior ênfase. 

 Vale citar também a proposta de modelo para avaliar a viabilidade do 

biodiesel no BRASIL apresentada por Benedetti et al. (2006). Os dados constantes 

do modelo sugerem que o programa é sensível a variações na taxa de câmbio, o 

que leva à confirmação da hipótese de que um dos elementos viabilizadores do 

programa é a manutenção da taxa de câmbio apreciada. Outro elemento que torna o 

biodiesel viável é a variação do preço do barril de petróleo. Com preços cada vez 

mais altos de diesel, o biodiesel apresenta-se como uma alternativa viável do ponto 

de vista financeiro, já que sua viabilidade pode ser medida em razão de outros 

indicadores. 

 A análise de indiferença do produtor de biodiesel leva em consideração os 

preços internacionais do óleo de soja e de mamona. Existe certa instabilidade 

quanto ao comportamento futuro dos preços do óleo de rícino e de soja. O óleo de 

rícino já apresenta queda acumulada em 2005 de 22%, em virtude da possibilidade 

de aumento na oferta de mamona por parte da China, o que ainda não se confirmou. 

O valor de indiferença para o produtor de biodiesel é o custo de oportunidade do 

óleo no mercado internacional, somado ao custo de processamento do óleo para 

transformá-lo em biodiesel. Esse valor é comparado com o custo do diesel e o preço 

de revenda final (BENEDETTI et al., 2006). 

 
2) Cenários – Os cenários paranaenses para a produção do biodiesel 

apresentam-se sobre as seguintes vertentes: (1) utilização dos óleos de soja e 

girassol; (2) utilização do girassol e do nabo forrageiro; (3) utilização de outras 

oleaginosas. 

Com referência a utilização da soja para a produção do biodiesel parece ser, 

em princípio, o seu não aproveitamento no Paraná. Embora o fato não seja 

declarado de maneira explícita, supõe-se que isso se deve aos seguintes fatos: em 

primeiro lugar, por se tratar de lavoura mecanizada, cujo cultivo carece de bastante 

área, além de exigir grandes investimentos; em segundo lugar, por uma questão 

estratégica da aquisição de divisas, produção do óleo de soja para exportação; e em 
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terceiro lugar, pelo fato da cultura de soja não dar sustentabilidade à agricultura 

familiar e tampouco ser geradora de empregos de maneira significativa, não estando 

descartada, no entanto, a utilização da soja como matéria-prima para o 

biocombustível, segundo manifestou o gerente executivo da área de 

desenvolvimento da Petrobrás, Paulo Kazuo (JORNAL DE CIÊNCIA E FÉ, 2005). 

 
5) Diretrizes de atuação – Podem ser alinhavadas como diretrizes de atuação: 

a) Priorizar pesquisas objetivando o domínio da tecnologia de produção do 

biodiesel e garantir a matéria-prima em uma agricultura familiar 

economicamente eficiente, segundo Richardson de Souza, engenheiro 

agrônomo da SEAB (JORNAL DE CIÊNCIA E FÉ, 2005). 

b) Motivar as cooperativas estaduais e investidores para instalação de 

unidades de produção do biodiesel no Paraná, utilizando a tecnologia do 

TECPAR, com garantia do fornecimento de matéria-prima. 
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6 CONCLUSÕES  
 

Analisando-se todos os dados levantados neste estudo de caso, é possível 

discorrer as seguintes conclusões: 

 

• Um programa de biodiesel sustentável deve prever diversidade de oleaginosas e 

culturas rotativas, que apresentam retorno mais rápido do investimento realizado 

em detrimento de maior produtividade (soja, girassol X dendê).  

• O Programa do Biodiesel do Paraná está em concordância com as diretrizes do 

Programa Nacional de Bioenergia. O Programa está formatado, com diretrizes, 

objetivos e estratégias e responsabilidades definidas a cargo de cada órgão 

participante.  

• A demanda de biodiesel no Paraná ainda é pequena, o que desestimula a 

instalação de plantas industriais. Em função disto, a única biorrefinaria em 

funcionamento no Estado, opera, atualmente, com pouco mais de 15% de sua 

capacidade instalada. Com a obrigatoriedade do uso do B2 a partir de 2008 a 

demanda deve aumentar significativamente. 

• A soja e o algodão são as oleaginosas no Paraná com tecnologia definida, 

enquanto que o girassol, nabo forrageiro, amendoim, canola/colza e mamona 

apresentam tecnologia parcialmente definida.  

•   O aproveitamento do girassol e do nabo forrageiro para a produção de biodiesel 

no Paraná, em 2006, ainda é incipiente, não havendo matéria-prima suficiente 

para atender o B2.   

•   O algodão se apresenta como matéria-prima interessante para produção de 

biodiesel, pela excelente valorização de um de seus co-produtos, a pluma. O 

caroço, parte que produz o óleo, era considerado no passado um passivo 

ambiental por não ter aplicação suficiente para o volume produzido. No entanto, 

o Paraná, em 2006, não produz matéria-prima suficiente para atender o B2.   

•   A soja é, em 2006, quando da realização do presente estudo, a única 

oleaginosa produzida em quantidade suficiente no País e no Paraná (segundo 

maior produtor nacional), para atender 100 % a mistura B2. 
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• A motivação para a utilização da soja para a produção de biodiesel, apesar de 

ser uma das oleaginosas com menor produtividade de óleo por hectare, é o valor 

de seus co-produtos. O quilo do farelo de soja é mais caro que o próprio grão de 

soja.  

• A soja, a principal oleaginosa com tecnologia definida no Paraná, provém em sua 

grande maioria de latifúndios, grandes áreas plantadas e mecanizadas, não se 

inserindo, portanto, na agricultura familiar, um dos parâmetros para produção de 

biodiesel com desgravação tributária federal.  

• A soja, por ser uma commoditie negociada em bolsas de mercadorias e futuros 

internacionais, cria vulnerabilidade no caráter sustentável desde o ponto de vista 

econômico desta solução para produção de biodiesel, onde este seria vendido a 

preço fixo para a Petrobrás, enquanto o óleo de soja exportado é comercializado 

a preço de mercado.  

• Analisando-se, portanto, todos os dados que foram levantados neste estudo, 

conclui-se que a produção de biodiesel no Paraná a partir da soja, tendo por 

base a atual conjuntura e vista sob o ângulo da viabilidade econômica, carece de 

maior tempo para se tornar factível com o programa de sustentabilidade 

defendido pelo Governo Federal. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

• Com uma desoneração tributária bem acentuada e sustentada, o biodiesel se 

tornará competitivo e, com um programa firme de incentivos, tão logo iniciado, 

poder-se-á pensar na viabilidade do biodiesel de forma sustentável.  

• Os parâmetros que devem ser considerados para a factibilidade do biodiesel 

envolvem, entre outros requisitos, à desoneração tributária, o patrocínio de 

incentivos pelo Estado, à definição das oleaginosas que deverão ser 

especificamente direcionadas para a produção do biodiesel e o fornecimento de 

garantias para o produtor de matérias-primas potenciais.  

• Há também que se incrementar um programa de atração de investidores para a 

instalação de usinas de biodiesel no Paraná, de modo que tais investimentos 

sejam programados e contínuos ao longo da cadeia produtiva, garantindo-se a 

oferta do produto final com qualidade, já que a certificação depende da 

instalação de laboratórios especializados e análises físico-químicas que 

requerem maior aporte de capital, além da perspectiva de retorno do capital 

investido no empreendimento e no desenvolvimento tecnológico. 

• Deverá ser implementada também, uma política de longo prazo para os co-

produtos da cadeia produtiva de biodiesel. 

 

  Vale lembrar que a obrigatoriedade de uso do B2 está bastante próxima, o 

que exige do Governo Estadual e de todos os órgãos envolvidos com o Programa do 

Biodiesel do Paraná, agilidade no pronto encaminhamento das medidas necessárias 

para superação dos gargalos desse mercado nascente. Dessa forma, o cenário 

vivenciado em 2006 poderá mudar até 2008, razão pela qual é sugerida a realização 

de um estudo de caso depois de 2008 e/ou de 2013, quando se terá maiores 

informações para definir a real factibilidade econômica do Programa.  
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1 - Roteiro para entrevista semi-estruturada com Sr. Univaldo Vedana 

(BIODIESELBR) 

 

1 O Sr. é um defensor do biodiesel, quando é que se iniciaram suas 

atividades nesse ramo? 

 

2 Onde e quando foi construída a primeira usina do biodiesel? O Sr. 

participou desse empreendimento? 

 

3 Qual foi o sistema utilizado para a produção do biodiesel? 

 

4 Quais foram os objetivos do projeto? 

 

5 O que o Sr. tem a dizer sobre o biodiesel no Paraná? 

 

6 Quais as culturas que podem ser cultivadas no Paraná com vistas à 

produção do biodiesel? 

 

7 E a cultura da soja? 

 

8 O que pode ser feito junto ao Governo Federal e Estadual para a redução 

da carga tributária? 

 

9 Quais são os caminhos a serem seguidos  para que o biodiesel se torne 

uma realidade no Brasil? 

 

10 Qual a sua opinião sobre  os incentivos prometidos pelo Governo? 
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2 – Roteiro para entrevista semi-estruturada com o Sr. Richardson de Souza.  
      SEAB/DERAL/PR-BIOENERGIA 
  
 
1)  Quais as perspectivas para a comercialização do biodiesel no Paraná? 

  

2) Qual a oleaginosa mais eficiente do ponto de vista econômico, aqui no 

  Paraná? 

  

3) A redução da tributação mudaria o interesse pela iniciativa privada em investir 

 em projetos do biodiesel aqui no Paraná?  

  

4)  Existe alguma perspectiva a curto prazo de exportaçao de biodiesel aqui no 

  Paraná? Qual ou quais empresas tem possibilidade de fazê-lo? Biodiesel a 

  partir de que oleaginosa seria exportado? 

  

5)  Por gentileza outras informações relevantes que possa fornecer. 

 


