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RESUMO 

As preocupações mundiais com o aquecimento global e os efeitos nocivos da utilização de 
combustíveis fósseis têm fomentado a busca por novos modelos energéticos, baseados em 
fontes limpas e renováveis, com destaque para os biocombustíveis. Sem menos importância, o 
esgotamento das reservas mundiais de matérias-primas fósseis, somado às instabilidades 
geopolíticas nas principais regiões produtoras, impulsionam, cada vez mais, o 
desenvolvimento destes novos modelos. Neste cenário, o Brasil tem papel de destaque. Líder 
mundial na produção e consumo de etanol à base de cana-de-açúcar, o país iniciou, em 2005, 
a inclusão de mais uma fonte de energia renovável em sua matriz energética: a mistura do 
biodiesel no diesel mineral. O presente trabalho tem como objetivo analisar a competitividade 
dos principais biocombustíveis brasileiros: o etanol e o biodiesel. Em primeiro lugar, estes 
produtos foram analisados quanto às suas principais características; em segundo, avaliou-se a 
competitividade econômica destes combustíveis frente a seus produtos substitutos diretos 
derivados do petróleo. Finalmente, foram analisados os benefícios (tangíveis e intangíveis) 
inerentes à utilização dos biocombustíveis, e como estes intangíveis deveriam ser 
precificados, como forma de atribuir um prêmio aos benefícios que trazem ao meio-ambiente 
e à sociedade. Esta dissertação pretende servir de base para uma avaliação mais profunda da 
real competitividade econômica dos biocombustíveis frente aos combustíveis derivados do 
petróleo, além de colocar em cheque as principais análises atuais e críticas sobre a utilização 
destes produtos. Além disso, o presente trabalho visa avaliar o potencial e as limitações da 
produção dos biocombustíveis no Brasil. 

Palavras-chave: Álcool como combustível – Brasil; Óleos vegetais como combustível – 
Brasil; Biocombustíveis – Brasil; Concorrência. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ABSTRACT 

Worldwide concerns about global warming and the harmful effects of fossil fuel use have 
encouraged the search for new energy models, based on clean and renewable sources, 
especially biofuels. No less important, the depletion of world reserves of fossil raw materials, 
coupled with geopolitical instability in key producing regions, boost, increasingly, the 
development of these new models. In this scenario, Brazil has an important role. World leader 
in the production and consumption of sugar cane ethanol, the country began in 2005 adding 
another source of renewable energy in its energy matrix: the blend of biodiesel in mineral 
diesel. This study aims to examine the competitiveness of the main Brazilian biofuels: ethanol 
and biodiesel. Firstly, these products were analyzed on its core features. Secondly, the 
economic competitiveness of these biofuels were compared to its direct substitutes derived 
from oil. Finally, the benefits (tangible and intangible) relating to the use of biofuels were 
analyzed, as well as how these intangible benefits should be priced, as a way to assign a prize 
to the positive benefits they bring to the environment and society. This thesis attempts to 
provide a basis for a further evaluation of the real economic competitiveness of biofuels 
compared to the petroleum fuels, as well as to put in check the main current analysis and 
criticism about the use of these products. Furthermore, this study aims to evaluate the 
potential and limitations of biofuel production in Brazil. 

Keywords: Alcohol as fuel – Brazil; Vegetable oils as fuel – Brazil; Biofuels – Brazil; 
Competitiveness. 
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1. INTRODUÇÃO 

O consumo mundial de energia praticamente dobrou entre os anos de 1975 e 2005, passando 

de seis bilhões de Mtoe1 para perto de doze bilhões de Mtoe (BUENO; ESPERANCINI; 

TAKITANE, 2009). Porém, deste total, quase 87% referem-se a energias não renováveis, o 

que representa uma matriz energética não sustentável, no longo prazo. Para os próximos 20 

anos, especialistas preveem um crescimento ainda mais acelerado do consumo de energia, em 

razão do rápido crescimento econômico de países da Ásia e América Latina, por sua vez 

potencializado pela alta elasticidade-renda do consumo energético nestes países em 

desenvolvimento, o que representa mais uma preocupação do ponto de vista de atendimento 

desta demanda. 

Por outro lado, vários estudos apontam o esgotamento das fontes de energia fóssil nos 

próximos 40 ou 50 anos, reforçando a necessidade de se buscar fontes alternativas. Um 

agravante a este cenário é que quase 80% das reservas comprovadas de petróleo estão 

localizadas em regiões de conflitos religiosos e/ou políticos – com destaque para o Oriente 

Médio – conferindo grande instabilidade ao suprimento e aos preços dos combustíveis 

derivados desta matéria-prima, incentivando, assim, várias nações a reduzir a dependência em 

relação às importações do produto. 

Por sua vez, a crescente preocupação com o meio ambiente e as mudanças climáticas globais 

coloca em xeque a própria sustentabilidade do atual padrão de consumo energético. Todos 

estes fatores vêm criando grandes oportunidades para a viabilização econômica de novas 

fontes de energia em vários países do mundo, com especial destaque à bioenergia (ou 

agroenergia). 

Assim, podemos afirmar que o uso do etanol, biodiesel, carvão vegetal, biogás e outras fontes 

de energia obtidas a partir de resíduos agrícolas despertam interesse crescente em várias 

nações, devendo ocupar posição de destaque na economia nas próximas décadas. Surge, 

então, uma grande oportunidade para países com elevado potencial agrícola, como o caso do 

Brasil. 

O país já possui uma configuração privilegiada da matriz energética em termos de 

sustentabilidade, visto que aproximadamente 45% do consumo energético é atendido por 

                                                 
1 Million Tonnes of Oil Equivalent ou Milhões de Toneladas de Petróleo Equivalente. 
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fontes renováveis (BUENO; ESPERANCINI; TAKITANE, 2009). No ano de 2009, segundo 

dados do Ministério de Minas e Energia – MME (2010), a matriz energética brasileira era 

composta pela utilização de 38% de petróleo; 21,5% de biomassa (etanol, biodiesel e outros); 

15% hidráulica; 10% lenha; 9% gás natural; 5% carvão; e 1,5% nuclear. 

Além disto, atualmente, o Brasil também tem papel de destaque no cenário mundial na 

produção de matérias-primas para a produção de biocombustíveis, em grande parte devido às 

suas vantagens comparativas, dentre as quais pode-se destacar: um amplo território com clima 

favorável ao cultivo de matérias-primas potenciais para a produção de biocombustíveis; uma 

cadeia agroindustrial completa e diversificada; e um setor de pesquisa agropecuário (tanto 

privado quanto público) bastante avançado. 

Atualmente, os dois principais biocombustíveis produzidos no Brasil – com escala de 

produção industrial e comercialização em todo o território – são o etanol e o biodiesel. 

 O etanol, produzido a partir da cana-de-açúcar, já substitui, hoje, mais da metade da gasolina 

que seria consumida no país, e seu custo é bastante competitivo2 em relação aos preços 

nacionais da gasolina. Este sucesso foi alcançado ao longo de 30 anos da criação do Proálcool 

(Programa Nacional do Álcool), lançado em meados da década de 1970 para reduzir a 

dependência da importação de petróleo, que viabilizou – via subsídio governamental – o 

desenvolvimento do etanol, da cadeia sucroalcooleira e das tecnologias que possibilitaram seu 

uso como combustível automotivo. 

Consolidada a utilização do etanol na matriz energética de combustíveis, o país tenta, agora, 

com a implantação do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), também 

ser referência na utilização do biodiesel em substituição ao diesel derivado do petróleo. 

Existem diversas fontes potenciais de óleos no Brasil que possibilitam a produção de 

biodiesel. No entanto, a viabilidade da produção do biodiesel em escala comercial (assim 

como ocorreu com o Proálcool, há 30 anos) ainda está, em grande parte, relacionada a 

programas governamentais de incentivo, que impõem a obrigatoriedade do seu uso e 

conferem benefícios fiscais aos agentes do mercado de biodiesel. Em especial, desde 2005 

(ano de lançamento do PNPB), tem havido uma série de esforços do governo brasileiro para 

promover o biodiesel como fonte renovável de energia em substituição ao óleo diesel do 

petróleo. 
                                                 
2 A competitividade entre o etanol e a gasolina varia de estado para estado de acordo com os custos de produção, 
a estrutura de tributação (ICMS), e a logística para distribuição dos combustíveis. 
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Entretanto, a elevação dos preços das matérias-primas agrícolas e dos alimentos nos últimos 

anos (em especial em 2008) levantou questionamentos a respeito das causas para esta 

elevação, com alguns estudos defendendo que um dos principais motivos seria a nova 

demanda de produtos agrícolas para fabricação de biocombustíveis. Isto tem potencializado o 

debate sobre a viabilidade dos programas de bicombustíveis, tanto no cenário nacional quanto 

internacional. 

Neste sentido, é crucial fazer uma análise aprofundada dos diferentes sistemas de produção 

dos biocombustíveis, considerando seus aspectos econômicos, sociais, ambientais e 

estratégicos; assim como avaliar os possíveis trade-offs com a produção de alimentos. É 

preciso compreender que os biocombustíveis são bastante diferentes entre si quanto aos 

impactos e benefícios, como será explicado, ao longo desta dissertação. 

Assim, o presente trabalho irá analisar a competitividade dos principais biocombustíveis 

brasileiros – o etanol e o biodiesel. Para o etanol, avaliou-se sua competitividade em relação à 

gasolina. A justificativa para esta comparação é que com o desenvolvimento dos automóveis 

flex-fuel, este biocombustível tornou-se o produto substituto direto da gasolina (numa razão 

econômica de 70% do seu preço, valor de equivalência entre os dois combustíveis quanto ao 

rendimento). No que tange ao biodiesel, analisou-se a sua competitividade frente ao diesel 

fóssil, tomando como premissa que o biodiesel é um produto substituto do diesel mineral em 

uma razão de 1:1. Desta forma, compararam-se, diretamente, os preços do diesel mineral aos 

do biodiesel. 

Embora ainda não seja comercializado de forma direta aos consumidores finais (B100) – e, 

portanto, não concorra diretamente com o produto mineral – a legislação que determina a 

mistura do biodiesel ao diesel mineral vem sendo criticada por parte dos agentes econômicos, 

que alegam que a produção deste biocombustível é economicamente inviável, em razão dos 

seus altos custos de produção frente aos preços do diesel mineral no Brasil. 

Sendo assim, esta dissertação pretende servir de base para uma análise mais aprofundada da 

real competitividade econômica dos biocombustíveis frente aos combustíveis derivados do 

petróleo; além de colocar em cheque algumas das principais críticas e análises sobre a 

utilização destes produtos, para, finalmente, avaliar o potencial e as limitações da produção 

dos biocombustíveis no Brasil. 
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O trabalho está dividido em três principais blocos. No primeiro, foram analisados os 

biocombustíveis quanto às suas principais características: natureza, histórico de 

desenvolvimento, utilização, processos de produção, cadeias produtivas, matérias-primas, 

benefícios de sua utilização, players, marcos institucionais, produtos substitutos, produção 

atual e projeções para o futuro. No segundo, analisou-se a competitividade econômica destes 

biocombustíveis frente a seus produtos substitutos derivados do petróleo (a gasolina como 

produto substituto do etanol e o diesel mineral como produto substituto do biodiesel). Esta 

análise – realizada para condições semelhantes às de livre mercado – pretendeu avaliar se, nos 

últimos dez anos, os biocombustíveis tornaram-se competitivos frente aos derivados do 

petróleo, se analisados somente à luz da ótica econômica. Desconsideraram-se, nesta análise, 

distorções tributárias e/ou subsídios diretos e indiretos nestas cadeias. Finalmente, no terceiro 

bloco, foram analisados os benefícios (tangíveis e intangíveis) inerentes à utilização dos 

biocombustíveis, e como estes intangíveis deveriam ser precificados como forma de atribuir 

um prêmio aos benefícios que trazem ao meio-ambiente e à sociedade; ou penalizar (over-tax) 

a utilização dos combustíveis fósseis, que tem consequências negativas para o planeta e a 

humanidade. 

É crítica a necessidade de se produzir energia renovável em bases competitivas nos mais 

diferentes aspectos, assegurando – além dos ganhos econômicos – a concretização dos ganhos 

socioambientais, a integração econômica do país e o atendimento da estratégia de segurança 

energética. Estudos recentes destacam a possibilidade de explorar estas vantagens 

comparativas em condições sustentáveis, por meio de estratégias que promovam um balanço 

dos custos e benefícios, considerando suas dimensões econômicas, socioambientais e 

estratégicas. Desta forma, reconhecendo a importância de políticas que assegurem o 

desenvolvimento dos mercados de biocombustíveis – sem comprometer a segurança 

alimentar, os objetivos de redução da pobreza e o manejo sustentável dos recursos naturais – 

este trabalho visa avaliar o potencial e as limitações da produção dos biocombustíveis no 

Brasil, através de uma profunda análise da competitividade dos biocombustíveis frente aos 

combustíveis derivados do petróleo, nos dias atuais. 

1.1. Motivação 

A motivação surgiu da percepção, observada atualmente na sociedade brasileira, de que 

somente o etanol da cana-de-açúcar apresenta-se, hoje, como alternativa viável ao consumo 

dos combustíveis derivados do petróleo, enquanto o biodiesel ainda não teria alcançado a 



19 
 

 

viabilidade esperada devido aos seus altos custos de produção. Assim, este trabalho visa 

avaliar e esclarecer alguns dos mitos existentes em relação à competitividade entre os dois 

biocombustíveis, averiguando se esta afirmação realmente constitui verdade absoluta e 

inquestionável, ou se existem outros fatores indiretos contribuindo para esta percepção, que, 

na verdade, escondem uma realidade distinta. Buscou-se, desta forma, elaborar uma análise 

detalhada do real cenário dos combustíveis no Brasil, com o objetivo de estimular o debate – 

com maior segurança – sobre políticas nacionais consistentes de estímulo à produção e 

utilização dos biocombustíveis no país. 

1.2. Objetivo 

O objetivo do trabalho é analisar a competitividade das duas principais cadeias de agroenergia 

no Brasil, nos cenários doméstico e mundial, apontando os principais determinantes desta 

competitividade e os fatores críticos atuais para cada cadeia. Assim, este estudo irá analisar a 

competitividade dos principais biocombustíveis brasileiros – o etanol e o biodiesel. Para o 

etanol, avaliou-se sua competitividade em relação à gasolina, pois, a partir do 

desenvolvimento dos automóveis flex-fuel, este biocombustível tornou-se produto substituto 

direto da gasolina. No que tange ao biodiesel, visou-se avaliar a competitividade deste frente 

ao diesel fóssil, assumindo como premissa que o biodiesel é um produto substituto do diesel 

mineral em uma razão de 1:1, comparando-se, assim, diretamente os preços do diesel mineral 

aos preços do biodiesel. 

1.3 Estrutura 

A dissertação está estruturada com esta Introdução e outros 10 capítulos, além das 

Referências. 

O segundo capítulo apresenta a revisão bibliográfica das cadeias de etanol e biodiesel, 

dividido em cinco subitens. No primeiro, é feita uma breve introdução sobre os fundamentos 

da bioenergia. No segundo, resgatou-se o histórico de desenvolvimento dos biocombustíveis 

derivados de açúcares e óleos vegetais. No terceiro, por sua vez, são apresentadas as 

principais características dos biocombustíveis, divididas em: natureza, histórico de 

desenvolvimento, utilização, processos de produção, cadeias produtivas, matérias-primas, 

players e benefícios de sua utilização. No quarto, a produção dos biocombustíveis, no Brasil, 

é contextualizada em relação aos mercados de combustíveis derivados do petróleo, sendo 
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apresentados os respectivos produtos substitutos, os marcos institucionais, produção atual e 

projeções para o futuro. O quinto subitem refere-se a um complemento que visa discutir as 

principais críticas atuais em relação ao programa de biodiesel, buscando avaliar, 

imparcialmente, cada um dos problemas apresentados. 

Isto posto, e com o objetivo de introduzir o principal ponto a ser analisado na dissertação, no 

terceiro capítulo é apresentada uma comparação inicial entre os dois biocombustíveis no 

Brasil. Serão relacionadas suas principais diferenças em relação à concorrência com os 

produtos derivados de petróleo, expostas algumas desigualdades de condições a que estão 

submetidos e, esclarecidos alguns mitos existentes em relação à competitividade destes 

produtos no mercado brasileiro. 

Com base nos capítulos anteriores, o quarto capítulo apresenta as principais distorções 

internas relacionadas aos mercados de combustíveis fósseis, no Brasil. 

O quinto e o sexto capítulos explicarão a suposição teórica, as premissas e a metodologia 

utilizada para elaboração da análise dos preços mundiais dos combustíveis, que, por sua vez, 

será apresentada no capítulo sete. 

No oitavo capítulo serão apresentadas as ressalvas metodológicas e limitações do estudo. 

O nono capítulo traz os resultados do estudo apresentado no capítulo sete, avaliando a 

competitividade – sob a ótica econômica – dos biocombustíveis frente aos combustíveis 

derivados do petróleo. 

No décimo capítulo será feita uma análise dos benefícios inerentes à utilização dos 

biocombustíveis. 

Por fim, o décimo primeiro capítulo contém as conclusões do estudo. Este capítulo conclusivo 

apresenta uma síntese dos assuntos discutidos no decorrer da dissertação e recomendações de 

estudos futuros. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Apresentação: Fundamentos da Bioenergia 

Capaz de mitigar preocupantes problemas ambientais, a energia fotossintética traz 
uma nova dinâmica ao mundo agroindustrial e oferece uma alternativa à necessária 
evolução da sociedade industrial moderna para um contexto energético mais 
sustentável e racional. Sem pretender ser a solução exclusiva, a captação e o 
armazenamento de energia solar nos vegetais podem cumprir um papel destacado no 
futuro energético das nações. (BNDES, 2008, p. 23) 

Nesta seção, será feita uma apresentação dos conceitos de bioenergia, de suas principais 

fontes, e, posteriormente, serão expostos os principais biocombustíveis da atualidade, com 

destaque para o etanol e o biodiesel. 

Quanto ao conceito de bioenergia, suas principais fontes e características, aproveitou-se o 

texto do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (2008, p. 25) 

sobre o assunto: 

A bioenergia pode ser definida como toda e qualquer forma de energia associada a 
formas de energia química acumulada mediante processos fotossintéticos recentes. 

[...] assim, seriam exemplos de fontes de bioenergia a lenha e os resíduos de 
serrarias, o carvão vegetal, o biogás resultante da decomposição anaeróbia de lixo 
orgânico e outros resíduos agropecuários, bem como os biocombustíveis líquidos, 
como o bioetanol e o biodiesel, e a bioeletricidade, gerada pela queima de 
combustíveis como o bagaço e a lenha. 

No amplo contexto da bioenergia, a produção de biocombustíveis líquidos tem sido 
considerada para atender particularmente às necessidades de transporte veicular. 
Para esses fins, além dos biocombustíveis, ainda não existem, na atualidade, outras 
alternativas renováveis com maturidade tecnológica e viabilidade econômica 
suficientes. Os biocombustíveis líquidos podem ser utilizados de forma bastante 
eficiente em motores de combustão interna que equipam os mais diversos veículos 
automotores e que se classificam basicamente em dois tipos, dependendo da maneira 
pela qual se inicia a combustão: motores do ciclo Otto, com ignição por centelha, 
para os quais o biocombustível mais recomendado é o bioetanol; e motores do ciclo 
Diesel, no qual a ignição é conseguida por compressão e que podem utilizar com 
bom desempenho o biodiesel.  

Em ambas as situações, os biocombustíveis podem ser usados puros ou misturados 
com combustíveis convencionais derivados de petróleo. É interessante observar que, 
nos primeiros anos da indústria automobilística, durante a segunda metade do século 
XIX, os biocombustíveis representavam a fonte de energia preferencial para os 
motores de combustão interna, com a adoção do bioetanol, por Henry Ford, e do 
óleo de amendoim, por Rudolf Diesel. Esses dois produtos foram substituídos, 
respectivamente, pela gasolina e pelo óleo diesel à medida que os combustíveis 
derivados de petróleo passaram a ser abundantes e baratos, a partir do início do 
século passado. 
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Figura 2.1 – Rotas tecnológicas para produção de bioenergia 

 
Fonte: BNDES (2008), com base em Turkenburg et al. (2000) e SEABRA (2008). 

Os biocombustíveis apresentam benefícios ambientais, pois poluem menos do que os 

combustíveis fósseis no processo de combustão dos motores e também porque seu processo 

de produção tende a ser mais limpo. Além disto, parte do CO2 emitido pelos veículos é 

reabsorvida no desenvolvimento das plantações das matérias-primas utilizadas na produção 

dos biocombustíveis. Isto faz com que as emissões do CO2 sejam parcialmente compensadas. 

Neste sentido, a adoção dos biocombustíveis pode representar um dos principais mecanismos 

de combate ao aquecimento global. 

Desta forma, o Brasil tem muito a contribuir, pois possui uma matriz energética com 46% de 

fontes renováveis, num mundo que só utiliza 15% delas. Isto faz com que o país possua uma 

posição de destaque no cenário mundial por sua forte estratégia em agroenergia, que 

representa mais da metade desta fonte renovável (MAPA, 2009). Um dos principais casos de 

sucesso foi o do programa do etanol, lançado, inicialmente, com o objetivo de diminuir a 

dependência do petróleo importado pelo Brasil. Atualmente, a cana-de-açúcar e seus 

derivados são a segunda principal fonte de energia primária da matriz energética nacional e o 

consumo de etanol no país já é superior ao da gasolina. 

Além do etanol, o Brasil também desenvolve outra importante iniciativa para expandir a 

produção de biocombustíveis: o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB). 

O biodiesel encontra-se em estágio de intensa pesquisa e desenvolvimento, mas já conta com 
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participação relevante na matriz de combustíveis, em mistura obrigatória de 5% ao diesel 

mineral em todo o país, como será explicado adiante. 

2.2. Histórico dos biocombustíveis  

“Biocombustíveis são derivados de biomassa renovável que podem substituir, parcial ou 

totalmente, combustíveis derivados de petróleo em motores a combustão ou em outro tipo de 

geração de energia.” (ANP, 2010) 

Os dois principais biocombustíveis automotivos usados atualmente no Brasil são: o etanol, 

extraído da cana-de-açúcar, e, em escala crescente, o biodiesel, produzido a partir de óleos 

vegetais ou gorduras animais e adicionado ao diesel de petróleo, em proporções variáveis. 

No entanto, as experiências com os biocombustíveis não são recentes no Brasil, comprovando 

antiga preocupação dos agentes governamentais com a dependência externa e eventual 

esgotamento das reservas petrolíferas nacionais. Os primeiros estudos foram iniciados na 

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

crise do petróleo, que serviu para colocar o Brasil em uma posição de destaque no cenário 

mundial na produção e uso de biocombustíveis. Todavia, a utilização do biodiesel também 

não é recente, tendo havido um grande impulso no início dos anos 1980, com o lançamento do 

Programa de Óleos Vegetais (Oveg), comentado adiante. 

Nesta seção, será abordada a evolução histórica dos biocombustíveis derivados da cana-de-

açúcar (etanol), assim como dos combustíveis derivados de óleos e gorduras (biodiesel). 

 
2.2.1. Biocombustíveis derivados da cana-de-açúcar 

“O uso do bioetanol como combustível automotivo, conhecido há mais de um século pela 

indústria automobilística, vem sendo praticado regularmente no Brasil desde 1931, 

praticamente contemporâneo da introdução dos automóveis como meio de transporte no país.” 

(BNDES, 2008, p. 154) 

O emprego do etanol anidro proveniente da cana-de-açúcar, como combustível carburante no 

Brasil, teve origem formalmente em 1934, quando passou a ser adicionado por lei à gasolina 

automotiva na ordem de 5% (BNDES, 2008). Os objetivos desta adição eram: reduzir os 
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impactos da total dependência de combustíveis derivados de petróleo e utilizar os excedentes 

de produção da indústria açucareira. 

Segundo texto do BNDES (2008), o teor de etanol na gasolina brasileira variou ao longo das 

décadas sucessivas, situando-se, em média, em 7,5% até 1975, quando os efeitos do primeiro 

choque do petróleo impuseram a necessidade de expandir o emprego deste biocombustível 

nos motores, nascendo, aí, o programa brasileiro de etanol, o Proálcool. 

Criado pelo decreto-lei 76.593 de 14 de novembro de 1975, o Proálcool foi uma iniciativa 

governamental para fazer frente aos sucessivos aumentos do preço do petróleo. O programa 

tinha como objetivo garantir o suprimento de etanol no processo de substituição da gasolina, 

assim como apoiar o desenvolvimento tecnológico da indústria sucroalcooleira. (ANP, 2010) 

Segundo publicação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2010), a principal 

motivação do governo para lançar o Proálcool foi o peso da conta petróleo na balança de 

pagamentos do país, que, na época, importava mais de 80% do petróleo que consumia, além 

da questão de segurança energética. Isto pode ser verificado no texto extraído do BNDES 

(2008, p. 154): 

Por conta da elevação dos preços internacionais do petróleo, os gastos com sua 
importação se expandiram de US$ 600 milhões, em 1973, para US$ 2,5 bilhões, em 
1974, provocando um déficit na balança comercial de US$ 4,7 bilhões. Ao longo 
dos anos seguintes, esses resultados passaram a pesar fortemente na dívida externa 
brasileira e na escalada da inflação. 

 

Seus objetivos, entre outros, pautaram-se na economia de divisas pela redução da dependência 

externa do petróleo, como também na diversificação do uso da cana-de-açúcar, que 

enfrentava, na mesma década, flutuações de preço internacional do açúcar, além de agregar 

fatores ociosos de produção e gerar emprego e renda no meio rural (COUTO et. al., 2006, 

baseado em SAGPYA, 2006). 

Na primeira fase do programa, até 1979, a ênfase foi a produção de etanol anidro para ser 

misturado à gasolina. A partir de então, foi iniciada uma segunda fase do Proálcool, que teve 

como meta a substituição completa da gasolina pelo etanol, o que exigiu uma evolução 

tecnológica pioneira, sobretudo da indústria automobilística. Foi nesta época que ocorreu o 

desenvolvimento do motor de ciclo Otto movido somente a etanol. (SIMÃO, 2001) 
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O sucesso da segunda fase do Proálcool fica evidente com o crescimento da participação do 

carro a etanol no total de carros produzidos no país entre 1983 e 1986, superior a 73% do total 

(BNDES, 2008, baseado em ANFAVEA, 2008). 

Contudo, em meados da década de 1980, com o aumento da produção interna de petróleo e a 

queda de seus preços internacionais, o governo reduziu sua interferência neste mercado, 

desmotivando a produção de etanol e gerando um quadro de dificuldades ao setor 

sucroalcooleiro. Por sua vez, em 1986, o Governo Federal reviu as políticas de fomento, 

retirando o subsídio ao etanol, o que reduziu a rentabilidade média da agroindústria canavieira 

e estimulou, ainda mais, o uso da cana para a fabricação de açúcar para exportação. (IPEA, 

2010) 

Segundo texto do IPEA (2010, p. 4): 

Como resultado dessa descontinuidade da política governamental para o etanol, em 
1989 os consumidores enfrentaram graves restrições na oferta do produto. Os 
mecanismos de formação de estoques de segurança não funcionaram a contento, 
sendo necessárias medidas emergenciais como a redução do teor de álcool anidro na 
gasolina, a importação de etanol e o uso de mistura de gasolina com metanol, como 
substituto ao etanol anidro. Uma consequência duradoura da crise de abastecimento 
foi a perda de confiança do consumidor brasileiro, levando a uma inevitável queda 
das vendas dos carros movidos exclusivamente a etanol. 

Como consequência, a desaceleração do programa nos anos 1990 proporcionou uma 

significativa redução da frota de carros a etanol e a desestabilização conjuntural do modelo. 

Ao fim da década de 90, apenas cerca de 1% dos carros vendidos tinham motores a etanol. 

(ANP, 2010) 

No entanto, a produção de etanol pôde se manter graças à mistura do etanol anidro carburante 

na gasolina, cujo crescimento compensou a queda no consumo de etanol hidratado. A partir 

de meados de 2003, com o lançamento dos veículos flex-fuel, a produção e o consumo do 

etanol hidratado voltaram a crescer de modo expressivo (IPEA, 2010). 

O Proálcool representou o primeiro programa de energias renováveis em grande escala a ser 

implementado no Brasil, e, até hoje, é considerado um dos maiores programas de 

biocombustíveis do mundo. 

2.2.2. Biocombustíveis derivados de óleos e gorduras 

“O uso de triglicerídeos e seus derivados como combustível remonta ao fim do século XIX, 

podendo citar a utilização de óleo de amendoim e petróleo cru por Rudolph Diesel no 
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desenvolvimento do motor de combustão interna que leva seu nome” (FERRÉS; BARROS, 

2008a, p. 3). 

A história do aproveitamento de óleos e gorduras e seus derivados começam quando Rudolph 

Diesel, inventor do motor à combustão interna, utilizou em seus ensaios petróleo cru e óleo de 

amendoim (SUAREZ e MENEGHETTI, 2007). Além do uso in natura de óleos ou gorduras 

como combustível, diversos derivados destes foram propostos para este fim, ao longo dos 

últimos 100 anos. 

No Brasil, ocorreu, na década de 40, uma das primeiras tentativas de aproveitamento 

energético dos óleos e gorduras em motores à combustão interna, havendo notícias, nesta 

época, de estudos e uso de óleos vegetais puros em motores diesel. No entanto, de acordo com 

Suarez e Meneghetti (2007, p. 2069): 

Devido ao baixo custo e alta disponibilidade do petróleo após o final da 2ª Guerra 
Mundial, o diesel mineral passou a ser o combustível largamente usado nestes 
motores. Com o passar do tempo, tanto o motor quanto o combustível foram 
evoluindo na busca de maior eficiência e menor custo, a tal ponto que, atualmente, 
não mais é possível utilizar petróleo ou óleos vegetais in natura diretamente, fazendo 
com que os projetos de utilização de “biodiesel” tenham sido temporariamente 
abandonados. A partir da década de 80 quando sucessivas crises conjunturais ou 
estruturais fizeram com que pesquisadores e governantes se voltassem mais uma vez 
para a procura de alternativas renováveis para substituir o petróleo, o biodiesel 
retornou à cena, como a principal alternativa ao diesel. 

Assim, na segunda metade da década de 1970, o biodiesel começa a figurar entre os 

programas estratégicos do Governo Federal como resposta à crise do petróleo, com a criação 

do Plano de Produção de Óleos Vegetais para Fins Energéticos (Pró-óleo), transformado, em 

1980, em Programa Nacional de Óleos Vegetais para Fins Energéticos. O programa 

objetivava promover a substituição de até 30% de óleo diesel mineral, apoiado na produção de 

soja, amendoim, canola e girassol (GONÇALVES e EVANGELISTA, 2008, baseado em 

BRASIL, 2008a). 

Ressalta-se que, no início da década de 1980, também foi lançado o programa Prodiesel 

(Programa Tecnológico de Óleo Diesel), cujo objetivo fundamental era desenvolver, a partir 

de óleos vegetais, um substituto para o diesel mineral. Porém, praticamente pelas mesmas 

razões que afetaram o Proálcool (Programa Nacional do Álcool), o programa não alcançou os 

resultados esperados (PARENTE, 2003). 
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Assim, no final do século XX, o Governo Federal volta a discutir o uso do biodiesel, sendo 

efetuados vários estudos por comissões interministeriais em parceria com universidades e 

centros de pesquisa, explicado adiante. 

2.3. Biocombustíveis atuais 

O interesse mundial pelo desenvolvimento dos biocombustíveis aumentou a partir de meados 

da década de 2000, em virtude de uma preocupação maior com o desenvolvimento de fontes 

energéticas renováveis e mais limpas, que permitissem avançar na superação do atual 

paradigma, baseado nos combustíveis fósseis. 

Entre os biocombustíveis líquidos, destacam-se, atualmente, o etanol e o biodiesel, sendo os 

dois combustíveis renováveis que mais expandiram sua produção nos últimos dez anos. O 

quadro, a seguir, ilustra as principais características destes biocombustíveis: 

 
Quadro 2.1 – Quadro geral dos biocombustíveis 
Fonte: BNDES (2008), adaptado de IEA (2004) 

O mercado mundial para estes dois produtos cresceu a taxas surpreendentes, durante a década 

atual. Entre 2000 e 2008, o crescimento anual médio da produção de etanol alcançou 18,6%, 

enquanto o de biodiesel, 37,3%. Este fato pode ser verificado no Gráfico 2.1: 
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Gráfico 2.1 – Evolução da produção anual mundial de etanol e biodiesel 

Fonte: Fulton et. al. (2004 baseado em PIRES e SCHECHTMAN, 2009, p. 1), para dados de 1990 a 2000; EIA 
(2009), para 2001 a 2007 e REN21 (2009), para 2008. 

 
 
Como mostra o Gráfico 2.1, em 2008, produziram-se, em todo o mundo, 67 bilhões de litros 

de etanol e 12 bilhões de litros de biodiesel, volume equivalente a cerca de 920 mil barris/dia 

petróleo, ou 1,1% da produção mundial de combustível fóssil (PIRES; SCHECHTMAN, 

2009). 

Neste cenário, destaca-se o Brasil, cujo programa de etanol é atualmente referência mundial 

em termos de eficiência, competitividade e benefícios socioambientais; e do biodiesel, que – 

embora de desenvolvimento mais recente e ainda passando por ajustes – também se apresenta 

como alternativa de grande potencial para o país. 

Nesta seção, serão abordadas as características dos principais biocombustíveis brasileiros, 

quanto a suas definições, formas de utilização, matérias-primas, mercados, tecnologias de 

produção, cadeias produtivas e benefícios. 

2.3.1. Etanol 

O etanol é um biocombustível líquido que, assim como os demais combustíveis, libera 

significativas quantidades de calor quando queimado, proporcionando, através do processo da 

combustão, a energia necessária para movimentar motores automotivos ou estacionários. 

No entanto, o etanol apresenta algumas diferenças importantes em relação aos combustíveis 

derivados de petróleo. A principal diferença refere-se ao elevado teor de oxigênio presente, 
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que constitui cerca de 35% em massa do etanol. Ele também possui características que 

possibilitam uma combustão mais limpa e melhor desempenho dos motores, o que contribui 

para reduzir as emissões, mesmo quando misturado à gasolina. (BNDES, 2008) 

2.3.1.1. Definição 

O etanol é uma substância com fórmula molecular C2H5OH. Pode ser utilizado como 

combustível em motores de combustão interna com ignição por centelha (ciclo Otto) 

basicamente de duas maneiras: – em misturas percentuais com a gasolina derivada do petróleo 

(etanol anidro); ou como etanol puro (etanol hidratado). 

A tabela a seguir sintetiza as principais características do etanol e da gasolina. Vale observar 

que estas propriedades não se referem a uma especificação formal destes combustíveis, mas 

constituem as principais diferenças entre eles. 

Tabela 2.1 – Propriedades da gasolina e do etanol 

 
Fonte: BNDES (2008), baseado em API (1998) e Goldemberg e Macedo (1994), p. 41. 

2.3.1.2. Utilização 

O etanol pode ser utilizado, basicamente, para três finalidades: como combustível, para uso 

industrial, e para fabricação de bebidas. 

O etanol como combustível – foco deste trabalho – pode ser utilizado misturado à gasolina ou 

ser consumido diretamente nos veículos automotores exclusivos a etanol ou nos flex-fuel 

(conceitos explicados adiante). Vale dizer que, misturado à gasolina, comporta-se como um 

verdadeiro aditivo para o combustível derivado do petróleo, melhorando suas propriedades 

(BNDES, 2008). 
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Segundo informações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – 

ANP (2010), os automóveis que circulam no país usam dois tipos de etanol: o hidratado, 

consumido em motores desenvolvidos para este fim, e o anidro, que é misturado à gasolina3 

(sem prejuízo para os motores), em proporções variáveis. 

Importante ressaltar que, até o ano de 2003, o etanol hidratado puro só podia ser usado em 

motores fabricados (ou adaptados) especificamente para este fim, que tivessem como 

característica taxas de compressão mais elevadas, com o objetivo de utilizar adequadamente a 

octanagem mais alta do etanol frente à gasolina (BNDES, 2008). No entanto, com o 

desenvolvimento da eletrônica automotiva e de sistemas avançados de controle de mistura e 

de ignição, foram lançados no Brasil, em 2003, veículos com motores capazes de utilizar 

gasolina, etanol hidratado puro ou ainda misturas destes dois combustíveis, em qualquer 

proporção, com a tecnologia denominada flex-fuel. A vantagem desta concepção de veículo 

“flexível”, adotada no Brasil, é que ela permite ao usuário escolher, de acordo com sua 

conveniência, o combustível que irá usar, desde 100% de etanol hidratado até uma gasolina 

com 20% a 25% de etanol. (BNDES, 2008) 

No Brasil, há várias décadas, os únicos combustíveis disponíveis para motores “ciclo Otto” 

encontrados nos postos de combustíveis, são: a gasolina, com teores de etanol anidro entre 

20% e 25% (conforme estabelecido pelo Governo Federal, ao longo dos anos), empregada em 

veículos com motores a gasolina, e o etanol hidratado, utilizado em veículos com motores 

exclusivos para este combustível ou com a tecnologia flex-fuel. 

2.3.1.3. Matérias-primas 

“A produção de bioetanol pode ser efetuada com diversas matérias-primas, a cada qual 

correspondendo um custo de produção e um valor de mercado, que equivale ao preço de 

oportunidade na formação dos preços do bioetanol.” (BNDES, 2008, p. 54) 

O etanol pode ser produzido com base em qualquer biomassa que contenha quantidades 

significativas de amido ou açúcares.  O Gráfico 2.2 ilustra a produtividade média do etanol, 

por área, para diferentes matérias-primas. 

                                                 
3 Desde julho de 2007, a partir da publicação da Portaria nº 143 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, toda gasolina vendida no Brasil contém 25% de etanol anidro. Em 2009, o consumo deste 
biocombustível ultrapassou o da gasolina. 
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Gráfico 2.2 – Produtividade média de etanol, por área, para diferentes culturas 

Fonte: BNDES (2008), modificado de GPC (2008), p. 71. 

O etanol pode ainda ser produzido da biomassa celulósica de matérias-primas ricas em fibras 

(celulose), a partir de processos avançados de pré-tratamento e hidrólise da biomassa para 

conversão da celulose em açúcares, e, posteriormente, destes açúcares em etanol. No entanto, 

estas tecnologias ainda estão em fase experimental. 

Atualmente, há um predomínio mundial da produção do etanol com base em materiais 

amiláceos, como milho, trigo e outros cereais e grãos, grande parte em razão da forte 

expansão, nos últimos anos, da produção norte-americana de etanol baseada no milho. 

O Brasil, por sua vez, só produz etanol da cana-de-açúcar (ANP, 2010). A cana é, atualmente, 

a matéria-prima que oferece mais vantagens energéticas e econômicas, permitindo obter os 

menores custos de produção de açúcar e etanol, já que a energia consumida no processo4 é 

produzida a partir dos seus próprios resíduos (bagaço, palha, vinhoto, etc.). 

2.3.1.4. Mercado de cana-de-açúcar 

Um dos cultivos comerciais de maior importância em todo o mundo, a cana ocupa, 

atualmente, mais de 20 milhões de hectares, nos quais foram produzidos, aproximadamente, 

1.500 milhões de toneladas em 2007. Estas informações podem ser verificadas na tabela a 

seguir: 

                                                 
4 O processo de produção de etanol, a partir da cana-de-açúcar, será abordado no item 2.3.1.5. 
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Tabela 2.2 – Série histórica da produção dos principais países produtores de cana-de-açúcar, em milhões de toneladas 

 
 

Fonte: MAPA (2009), baseado em dados da FAO (2010, p. 16). 

O Brasil é, atualmente, o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, seguido, em segundo 

lugar, pela Índia e, em terceiro, pela China. O Gráfico 2.3 mostra a evolução da produção para 

os principais países produtores de cana-de-açúcar: 

 

Gráfico 2.3 – Série histórica da produção dos principais países produtores de cana-de-açúcar, em milhões de toneladas 

Fonte: MAPA (2009, p. 17). 

A produção de cana brasileira expandiu-se inicialmente concentrada na região Centro-Sul, 

principalmente no estado de São Paulo, devido, em grande parte, a fatores climáticos, já que a 

cana responde muito bem ao clima do estado paulista. Além disso, como nesta região 

encontrava-se grande parte da concentração populacional do país e também a maior frota 

veicular, a maior demanda pelo combustível também se concentrava na região Centro-Sul. 

Assim, os fatores que direcionaram o desenvolvimento na cana na região Centro-Sul, foram 

tanto climáticos quanto econômicos. 

Deste modo, a produção brasileira passou de 88 milhões de toneladas, produzidas em 1977, 

para mais de 320 milhões de toneladas, em 2000, representando um crescimento de, 

aproximadamente, 400% no período. 
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Gráfico 2.4 – Evolução da produção brasileira de cana-de-açúcar 

Fonte: MAPA (2009, p. 32). 

Posteriormente, e principalmente a partir da segunda metade da década de 2000, houve rápida 

expansão da cultura para as regiões de fronteira agrícola, especialmente nos estados de Goiás, 

Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Estas regiões, de forte potencial agrícola e crescimento 

econômico pujante, correspondem, atualmente, às atuais áreas de expansão da cultura da 

cana-de-açúcar. Desta forma, verificamos que a produção brasileira praticamente dobrou entre 

os anos 2000 e 2008, passando de 325 milhões de toneladas para quase 650 milhões de 

toneladas, apresentando, em todo o período, um crescimento acelerado da produção, com 

destaque para os últimos três anos. Estas informações podem ser verificadas tanto na Tabela 

2.3 quanto no Gráfico 2.4, a seguir: 
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Tabela 2.3 – Área plantada, área colhida, produção e produtividade de cana-de-açúcar 

 
Fonte: MAPA (2009), baseado em dados do IBGE (2009, p. 10). 

Pode-se observar, além do crescimento da produção, um sensível crescimento da 

produtividade de cana, que passou de uma média de 46 toneladas por hectare, em 1975, para 

mais de 77 toneladas por hectare, em 2008. 

Por sua vez, segundo estimativas da Empresa de Pesquisas Energéticas – EPE (2010), a 

projeção de crescimento da produção de cana para os próximos dez anos é bastante agressiva 

– estima-se, já a partir do ano de 2017, uma produção superior a um bilhão de toneladas, 

totalizando 1,135 bilhão de toneladas em 2020 (MAPA, 2010). 



35 
 

 

 
Gráfico 2.5 – Projeção da demanda total de cana-de-açúcar 

Fonte: EPE (PDE, 2010, p. 256). 
Nota: Projeções da demanda de etanol pela EPE e de açúcar pelo MAPA. 

2.3.1.5. Tecnologias de produção 
 
Conforme citado anteriormente, o etanol pode ser produzido com base em qualquer biomassa 

que contenha quantidades significativas de amido ou açúcares.  

Para o caso das matérias-primas amiláceas, mais especificamente o caso do milho5, a 

tecnologia de conversão geralmente começa com a separação, limpeza e moagem do grão. A 

moagem pode ser: úmida, quando o grão é embebido e fracionado antes da conversão do 

amido a açúcar; ou seca, quando isto é feito durante o processo de conversão (via seca). Em 

ambos os casos, o amido é tipicamente convertido em açúcares, por meio de um processo 

enzimático a altas temperaturas. Os açúcares liberados são, então, fermentados por leveduras 

e o vinho resultante é destilado para a purificação do etanol. Além do etanol, estes processos 

geram diversos coprodutos, que variam conforme a biomassa e o processo utilizado. (BNDES, 

2008) 

                                                 
5  Foi considerado somente o processo do milho, em razão desta matéria-prima ser, assim como a cana-de-
açúcar, uma das matérias-primas mais utilizadas, atualmente, para produção do etanol no mundo. 
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Figura 2.2 – Diagrama de fluxo do processo, via úmida, para a produção de etanol de milho 

 
Fonte: BNDES (2008), baseado em Wyman (1996, p. 87). 

 

Figura 2.3 – Diagrama de fluxo do processo, via seca, para a produção de etanol de milho 

 
Fonte: BNDES (2008), baseado em Wyman (1996, p. 88). 
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Considerando a produção com base em açúcares – como é o caso da cana-de-açúcar – o 

processo é mais simples e envolve uma etapa a menos, já que os açúcares estão disponíveis na 

biomassa. Normalmente, o processo se baseia na extração dos açúcares por meio da moagem 

ou difusão, que podem seguir diretamente para a fermentação. Após a fermentação, o vinho 

resultante é destilado, assim como no caso da produção com base no amido. A Figura 2.4 

ilustra, de forma resumida, as rotas tecnológicas para produção do etanol, a partir dos 

diferentes tipos de biomassa. 

 

Figura 2.4 – Rotas tecnológicas para produção de etanol 

 
Fonte: BNDES (2008), elaboração de Luiz Augusto Horta Nogueira, p. 70. 

Vale observar que a produção de etanol, utilizando biomassa celulósica como matéria-prima, 

ainda está tecnologicamente em nível de laboratório e plantas piloto, sem significado real no 

contexto energético, com obstáculos tecnológicos e econômicos por superar (BNDES, 2008). 

Por sua vez, o processo genérico de obtenção do açúcar e do etanol, a partir da cana-de-

açúcar, é tecnologicamente maduro, possuindo know-how já consolidado, conforme descrito 

por Amorim et. al, (2005, p. 203 e 204): 

O processo começa com o transporte das cargas de cana-de-açúcar até as mesas 
alimentadoras da fábrica, onde são submetidas a um sistema de limpeza para retirada 
das impurezas minerais, sistema que pode ser com água (cada vez menos utilizado) 
ou a seco. Daí são transportadas, por meio de esteiras, até um conjunto de picadores 
e desfibradores, que preparam os colmos para a moagem. 
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Novamente em esteiras, a cana, já com suas células abertas pelo processo de 
preparação, é encaminhada às moendas (ou difusores) para extração do caldo, que 
dá origem a uma solução de açúcar – chamada de caldo misto –, e ao bagaço de 
cana. Parte desse bagaço é estocada, e o restante é queimado diretamente em 
caldeira, produzindo vapor e energia, não só para a operação de todo o complexo 
industrial, comercializando-se os excedentes. 

No caso da fabricação do açúcar, essa solução é tratada para livrá-la das impurezas e 
bactérias. Para tanto, são utilizados processos de aquecimento e de adição de cal. O 
caldo então é enviado ao decantador, onde são separadas as impurezas. Já 
clarificado, ele é submetido à evaporação, da qual resulta um xarope, que mais tarde, 
é cristalizado. 

Nessa operação, o xarope se transforma em uma mistura de cristais e mel de açúcar, 
sendo este último separado, por meio de centrífugas e de lavagem com água e vapor. 
Ao sair das centrífugas, o açúcar ainda contém muita umidade, e por isso, é levado a 
secadores rotativos antes de ser ensacado. O açúcar que não cristaliza origina o mel 
final (melaço), e pode ser fermentado para a produção de etanol. 

O caldo misto que resulta da moagem também pode ser diretamente encaminhado 
para a produção de álcool. Neste caso, ele será purificado por meio de vários 
processos e técnicas de aquecimento e decantação para formar o mosto. Este líquido 
será submetido ao processo de fermentação, realizado em grandes tanques 
cilíndricos, denominados dornas, dotados de sistema de resfriamento, pois a 
fermentação é um processo exotérmico, que libera adicionalmente gás carbônico 
(CO2) no processo. 

O mosto é colocado nas dornas juntamente com uma mistura composta de “leite de 
levedura”, água e ácido sulfúrico. A levedura empregada é a Saccharomyces 
Cerevisiae, ou de novas cepas especialmente desenvolvidas para essa finalidade. O 
mosto é então fermentado e centrifugado para a separação das leveduras, que serão 
tratadas e recicladas no processo. 

No processo de fermentação, o açúcar contido no mosto é convertido em álcool. A 
fermentação termina quando seu teor cai a quase zero. Depois dessa etapa, o mosto 
fermentado, então denominado vinho, será conduzido à destilação, onde, através de 
várias colunas, será alternadamente aquecido e condensado, separando-se de todos 
os produtos secundários e proporcionando a obtenção do etanol. 

A Figura 2.5 ilustra o fluxo tradicional de produção de açúcar e etanol, a partir da cana-de-

açúcar: 
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Figura 2.5 – Diagrama de fluxo da produção de açúcar e etanol da cana-de-açúcar 

 
Fonte: BNDES (2008), baseado em Seabra (2008, p. 79). 

Quanto aos rendimentos industriais, no caso do uso exclusivo para a produção de etanol, uma 

tonelada de cana possibilita obter 86 litros de etanol hidratado, ao passo que, quando o 

objetivo é a produção de açúcar, além de 100 kg deste produto, ainda é possível produzir 23 

litros de etanol hidratado por tonelada de cana, por meio do melaço. Estes últimos valores 

correspondem a um processo de produção de açúcar com duas massas (processos sucessivos 

de cristalização), no qual o mel não é esgotado, sendo enviado relativamente rico em sacarose 

para a produção de etanol, o que permite melhorar a qualidade do produto e reduzir o 

consumo de energia na produção de açúcar (BNDES, 2008, baseado em CTC, 2005). 

Em síntese, as sinergias e complementaridades possíveis entre a produção de açúcar e do 

etanol ajudam na redução de custos e no incremento da eficiência dos processos 

agroindustriais. 
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2.3.1.6. Cadeia produtiva 

Neste item, tratou-se dos assuntos relacionados às características da cadeia produtiva do 

etanol. De modo geral, podemos dizer que as condições de transporte e armazenamento do 

etanol (puro ou misturado à gasolina) não são muito diferentes das empregadas para os 

combustíveis derivados de petróleo. Contudo, existem alguns fatores particulares e 

importantes a considerar: a sazonalidade da produção do etanol e a dispersão espacial desta 

produção. 

Como não se pode armazenar a cana-de-açúcar por mais de 24horas6 após a colheita com 

máquinas (pois a cana não é estocável), temos que apenas durante os meses de colheita7 há 

produção de etanol, produto, por sua vez, consumido regularmente ao longo de todo o ano. 

Em tal contexto, é evidente a importância da duração da safra de cana. São sempre 

interessantes safras mais longas, que permitam melhor utilização da capacidade de produção 

instalada e menor necessidade de armazenamento para o período de entressafra. (BNDES, 

2008) 

Figura 2.6 – Modelo de produção, estoque e demanda de etanol 

 
Fonte: BNDES (2008), elaborado por Luiz Augusto Horta Nogueira, p. 61. 

 

Além das variações de produção e demanda ao longo dos meses, diversos fatores de incerteza, 

notadamente climáticos, recomendam que se mantenha um estoque de segurança, para 

enfrentar contingências no abastecimento. 

                                                 
6 Para a cana colhida inteira manualmente (queimada), o prazo máximo para processamento é de 
aproximadamente 48 horas, no entanto, como consideramos que a cana queimada deixará de existir dentro de 
poucos anos, são realistas as restrições técnicas inerente às práticas de colheita e processamento da cana picada 
crua. 
7 A safra de cana-de-açúcar dura, atualmente, em torno de 250 dias por ano, sendo realizada na região centro-sul, 
entre os meses de abril até meados de dezembro. 
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Além disso, por ser produzido de modo relativamente disperso, com marcada sazonalidade, 

em unidades situadas na zona rural, suscetível às condições climáticas e devendo ser 

misturado à gasolina, o etanol impõe uma infraestrutura logística mais complexa do que os 

derivados de petróleo. A movimentação de quantidades importantes deste combustível 

implica um adequado planejamento e o correto desenho dos sistemas e processos, para que 

exista funcionalidade sob custos toleráveis (BNDES, 2008). Mas isto não configura um 

desafio muito diferente dos usualmente enfrentados pela agroindústria. 

Figura 2.7 – Logística da gasolina e do etanol, no Brasil 

 
Fonte: BNDES (2008), elaborado por Luiz Augusto Horta Nogueira, p. 62. 

2.3.1.7. Benefícios de sua utilização 

2.3.1.7.1. Benefícios técnicos 

Conforme citado em publicação do BNDES (2008), após décadas de aperfeiçoamento dos 

motores especialmente fabricados para etanol, a tecnologia automotiva evoluiu 

significativamente, permitindo que veículos a etanol puro hidratado tivessem desempenho, 

dirigibilidade, condições de partida a frio e durabilidade absolutamente similares aos motores 

a gasolina. Além disso, em relação aos automóveis movidos a gasolina, como as misturas 

gasolina/etanol podem ser adequadamente ajustadas para atender às especificações típicas de 

gasolina pura, não existem, necessariamente, problemas de desempenho e dirigibilidade, 

desde que se cumpram os requisitos de qualidade especificados para os combustíveis 

estabelecidos pela ANP. 
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2.3.1.7.2. Benefícios econômicos 

Do ponto de vista econômico, estima-se que a implementação do Proálcool, entre 1975 e 

1989, custou aproximadamente US$ 7,1 bilhões, sendo US$ 4 bilhões financiados pelo 

governo brasileiro e o restante proveniente de recursos privados (BNDES, 2008, baseado em 

Dias Leite, 2007). Por sua vez, considerando o consumo de etanol, no período de 1976 a 

2005, valorizado pelo preço da gasolina no mercado mundial, a economia de divisas foi em 

torno de US$ 195,5 bilhões, sendo US$ 69,1 bilhões em importações evitadas e US$ 126,4 

bilhões em juros, da dívida externa, evitados (BNDES, 2008). 

2.3.1.7.3. Benefícios ambientais 

Segundo informações do BNDES (2008), o benefício ambiental associado ao uso do etanol é 

considerável, pois 2,3 toneladas de CO2 deixam de ser emitidas para cada tonelada de etanol 

utilizado, desconsiderando outras emissões, como o SO2 (dióxido de enxofre). O uso do etanol 

também reduz em 50% a emissão de monóxido de carbono dos motores de veículos, pois 

contém 35% de oxigênio, o que auxilia na combustão dos combustíveis derivados do petróleo. 

Além destas características, o etanol é solúvel em água, não tóxico e biodegradável. De 

acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (2007b), este 

biocombustível substitui o MTBE (methyl tert-butyl ether ou methyl tertiary butyl ether), um 

produto derivado do petróleo, utilizado como aditivo em combustíveis em vários países, que, 

além de ser um grande poluidor ambiental, pode apresentar propriedades cancerígenas. 

Segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (Environmental Protection 

Agency, EPA), em notícia publicada pela Agência FAPESP (2010), o etanol produzido no 

Brasil é o mais eficaz e o menos poluente do mundo. De acordo com o órgão norte-

americano, o biocombustível brasileiro reduz as emissões de gases causadores do efeito estufa 

em 61%, levando-se em conta a quantidade emitida pela gasolina, enquanto a redução 

proporcionada pelo etanol de milho, nos Estados Unidos, é de apenas 15%. Isto faz do etanol, 

originado da cana-de-açúcar, um biocombustível renovável avançado e de baixo carbono. 

O anúncio da EPA promove o etanol da cana-de-açúcar ao status de biocombustível 

avançado, capaz de reduzir as emissões de gases do efeito estufa em pelo menos 50%, quando 

comparado com a gasolina. 
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2.3.1.7.4. Benefícios sociais 

Quanto aos benefícios sociais, de acordo com um estudo baseado na Matriz Insumo-Produto 

da economia brasileira, em 1997, para cada emprego direto neste setor, existiam 1,43 emprego 

indireto e 2,75 empregos induzidos (BNDES, 2008, baseado em GUILHOTO, 2001), o que 

permitia estimar, para 2005, um total de 4,1 milhões de pessoas trabalhando, de algum modo, 

dependentes da atividade da agroindústria da cana, caso tenham se mantido estas relações. De 

acordo com o estudo, estes postos de trabalho se distribuíam de forma ampla em boa parte do 

território brasileiro, cobrindo uma gama de competências e formações, mas, em sua maior 

parte, empregos de baixa qualificação. 

Com a evolução das tecnologias empregadas, observa-se menor crescimento dos 

requerimentos de pessoal, acompanhado de uma elevação da capacitação requerida e do 

aumento da qualidade do trabalho desenvolvido (BNDES, 2008). 

É oportuno observar que, mesmo com expressivas reduções na demanda de mão-de-obra, o 

etanol da cana-de-açúcar continuará sendo bastante intensivo em trabalho. Nas condições 

atuais, por unidade de energia produzida, a produção de etanol, comparada ao carvão mineral, 

à hidroeletricidade e ao petróleo, necessita, respectivamente, de 38, 50 e 152 vezes mais 

trabalho humano (BNDES, 2008, baseado em GOLDEMBERG, 2002). Como uma 

interessante variação do mesmo tema, Leal (2005) mostra que, enquanto cada veículo 

abastecido com derivados de petróleo requer um homem/ano de trabalho para atender ao seu 

consumo, a introdução de 24% de etanol, como aditivo na gasolina, eleva a demanda de 

pessoal para seis homens/ano e, caso seja utilizado etanol hidratado puro, este mesmo veículo 

vai precisar de 22 trabalhadores para produzir seu biocombustível (BNDES, 2008 baseado em 

LEAL, 2005). 

A criação de oportunidades de trabalho e a perspectiva de distribuição entre trabalhadores do 

valor agregado na cadeia produtiva são duas das características mais importantes da 

bioenergia e, em particular, do etanol da cana-de-açúcar, constituindo um diferencial 

relevante entre esta tecnologia energética e suas congêneres. Mesmo com a adoção de 

tecnologias de alta produtividade e menor impacto sobre a demanda de mão-de-obra, 

tendência aparentemente inexorável, a produção de etanol permanecerá uma grande geradora 

de empregos, cada vez de maior qualidade, com correspondente elevação dos requisitos de 

capacitação e remuneração média. Além disso, é importante reconhecer o papel relevante da 
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atividade agroindustrial como geradora de renda e dinamizadora da atividade econômica local 

e regional, com benefícios indiretos significativos. 

2.3.2. Biodiesel 

O biodiesel é um combustível biodegradável, derivado de fontes renováveis, que pode ser 

obtido por diferentes processos tais como: o craqueamento, a esterificação ou a 

transesterificação (PARENTE, 2003), podendo ser produzido a partir de gorduras animais ou 

óleos vegetais, existindo dezenas de espécies vegetais no Brasil que podem ser utilizadas para 

a sua produção. 

Devido à grande diversidade de óleos vegetais e a alta produtividade destas culturas no país, o 

Brasil demonstra grande potencial para utilização desta nova alternativa energética no que se 

refere à substituição do diesel a partir do biocombustível, ou seja, o diesel produzido a partir 

de óleos vegetais. 

Nesta seção, serão abordadas as principais características relacionadas ao produto e à 

produção deste biocombustível. 

2.3.2.1. Definição 

Existem diferentes definições para o biodiesel. Quimicamente, podemos defini-lo como um 

monoalquil éster de ácidos graxos, cuja utilização está associada à substituição parcial ou 

integral dos combustíveis fósseis, em motores de ciclo Diesel (RICACZESKI et al, 2006). 

Segundo o Art. 6º, inciso XXIV da Lei nº 11.097/2005, o biodiesel está definido como um 

“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.” (AMARAL, 2009, 

p. 3) 

Já a Resolução ANP nº 7, de 19 de março de 2008, coloca da seguinte forma em seu Art. 2º, 

inciso I: “biodiesel – B100 – combustível composto de alquil ésteres de ácidos graxos de 

cadeia longa, derivados de óleos vegetais ou de gorduras animais conforme a especificação 

contida no Regulamento Técnico, parte integrante desta Resolução.” (AMARAL, 2009, p.3) 
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De forma sucinta, podemos dizer que biodiesel é o combustível produzido a partir de óleos 

vegetais ou gorduras animais, que visa substituir total ou parcialmente o diesel de petróleo, 

cuja utilização está associada à substituição parcial ou integral dos combustíveis fósseis, em 

motores de ciclo Diesel. O produto apresenta baixa toxidez, é isento de S e compostos 

aromáticos e possui propriedades semelhantes ao diesel comum, além de baixo risco de 

explosão, ótimo lubrificante, dentre outras vantagens. (RICACZESKI et. al., 2006, baseado 

em COSTA NETO et al., 2000; MITTELBACH; TRITTHART, 1988) 

2.3.2.2. Utilização 

O Biodiesel pode substituir total ou parcialmente o óleo diesel de petróleo, em motores “ciclo 

diesel” automotivos (de caminhões, tratores, camionetas, automóveis, etc.) ou estacionários 

(geradores de eletricidade, calor, etc.). Pode ser usado puro ou misturado ao diesel, em 

diversas proporções (FERREIRA; BORENSTEIN, 2007). 

2.3.2.3. Matérias-primas 

Há dezenas de espécies vegetais, no Brasil, a partir das quais se pode produzir o biodiesel, tais 

como: mamona, dendê (palma), girassol, babaçu, amendoim, pinhão manso e soja, dentre 

outras. 

No entanto, todos os óleos vegetais apresentam estruturas moleculares levemente diferentes 

entre si, o que confere, a cada um deles, características únicas quanto às suas propriedades 

físico-químicas, tais como: ponto de fusão, calor e peso específicos, viscosidade, solubilidade, 

reatividade química e estabilidade térmica. São estas propriedades que determinam o 

comportamento dos óleos quando se tenta queimá-los como se fossem diesel mineral. 

Embora o país possua grande diversidade de insumos agrícolas para a produção de óleos 

vegetais e, consequentemente, de biodiesel, muitas culturas ainda têm caráter extrativista, não 

havendo plantios comerciais que permitam avaliar suas reais potencialidades. Diante deste 

aspecto, a soja (que representa 74% da produção brasileira de óleos e gorduras), o dendê, o 

coco, o girassol e a mamona são as principais opções. (MAPA, 2007a) 

A Tabela 2.4 apresenta algumas características de culturas oleaginosas, com potencial de uso 

para fins energéticos. 
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Tabela 2.4 – Características de culturas oleaginosas 

 
  Fonte: MAPA (2005). 

Soja 

Tabela 2.5 – Informações técnicas da cultura da soja 

 
 Fonte: MAPA (2009, p. 59). 

A soja é um dos principais produtos agrícolas comercializados no mundo. O Brasil é o 

segundo maior produtor mundial da oleaginosa, detendo 25,5% da produção (2008/09), 

ficando apenas atrás dos Estados Unidos, que é, atualmente, o seu maior produtor. Este 

cenário pode ser verificado na tabela a seguir: 

Tabela 2.6 – Principais países produtores de soja, em milhões de toneladas. 

 
 Fonte: MAPA (2009), baseado em dados da CONAB. 
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A produção de soja no Brasil, em 2008, foi de 57 milhões de toneladas, com produtividade 

média de 2,675 toneladas por hectare. Uma tonelada de soja é capaz de produzir 175 litros de 

biodiesel, assim, um hectare de soja produz, em média, 490 litros do biocombustível.  

A Tabela 2.7 mostra a série histórica de produção de soja no Brasil: 

Tabela 2.7 – Série histórica da produção, área plantada e produtividade de soja no Brasil. 

 
  Fonte: MAPA (2009), baseado em dados da CONAB. 

A dinâmica e a evolução dos mercados mundiais de soja em grão, farelo e óleo de soja estão 

fortemente relacionados à demanda mundial de proteínas animais. Segundo Gasques et. al. 

(1998, p. 128): 

[...] o domínio do mercado mundial de oleaginosas no pós-guerra decorreu, em 
grande parte, de ser esta uma matéria-prima para elaboração de ração animal, em um 
panorama de aumento do consumo mundial de carnes, principalmente nos países 
desenvolvidos. 

Isto ocorre porque, historicamente, o farelo de soja é utilizado como um dos principais 

componentes das rações animais, por ser uma rica fonte de proteína. O crescimento da 

produção da soja e do farelo, portanto, foi fortemente influenciado por sua utilização como 

matéria-prima para rações, sendo este o fator fundamental para explicar a hegemonia da soja 

no mercado mundial de oleaginosas. 
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Vale ressaltar que, atualmente, a continuidade do crescimento da demanda por rações 

proteicas, deveu-se, principalmente, à expansão do consumo mundial de carnes nos países em 

desenvolvimento. Esta mudança reflete o “boom” econômico dos países emergentes, aliado à 

elevada elasticidade renda do consumo de carnes nesta faixa de renda intermediária em que os 

países em desenvolvimento se encontram (FERRÉS, 2006). 

O domínio do óleo derivado da soja, no mercado mundial de óleos vegetais, por sua vez, só é 

explicado pela utilização do farelo na indústria de rações; uma vez que existem outros óleos 

substitutos, derivados de diferentes culturas, como os de canola, girassol e milho, 

considerados mais saudáveis que o óleo de soja, mas não tão largamente produzidos, por 

apresentarem menor rendimento na produção de farelo. 

Cerca de 90% da produção de óleo vegetal e farelo proteico, no Brasil, são oriundos da soja, 

conforme dados da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais – ABIOVE, 

indicando a forte dependência da indústria esmagadora brasileira pela oleaginosa (FERRÉS; 

BARROS, 2008b baseado em ABIOVE, 2008). 

Considerando a produção atual de soja do país, o Brasil, teoricamente, poderia produzir 10 

milhões de metros cúbicos de biodiesel a partir do óleo de soja, porém isto não ocorre. Esta 

commodity tem vários outros mercados além do de biocombustível. Em 2008, o Brasil 

exportou 25 milhões toneladas de soja em grãos, o que já diminuiu o potencial teórico de 

produção de biodiesel em quatro milhões de metros cúbicos. (AMARAL, 2009) 

A produção brasileira de óleo de soja, em 2008, foi de seis milhões de metros cúbicos, sendo 

que 2,6 milhões foram destinados para fins alimentícios, 1,4 milhões para a produção de 

biodiesel e dois milhões foram exportados. (AMARAL, 2009) 

Conforme estudo da FGV (2010), em virtude da importância da soja brasileira no mundo, faz-

se necessário um planejamento detalhado da produção e do consumo da oleaginosa no Brasil, 

a fim de que se minimize o descompasso entre oferta e demanda no complexo soja, o qual 

deverá atender ao mercado de biodiesel, inicialmente, além dos mercados tradicionais. Além 

disso, também se faz necessário recordar que os preços da soja e do óleo de soja não estão 

baseados apenas no tamanho da safra, mas no consumo mundial destes produtos; o que faz 

com que haja uma conjuntura internacional influenciando os preços desta matéria-prima, 

impedindo que muitas empresas consigam prever e utilizar este produto como matéria-prima 

confiável para produção do biodiesel, que é remunerado a preços nacionais. 
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Em termos gerais, pode-se inferir que a soja, atualmente, possui grande produção e oferta no 

país, além de logística e estrutura agroindustrial consolidada para seu processamento. Além 

disso, o óleo de soja permite obter um biodiesel de excelente qualidade, sendo uma matéria-

prima essencial para desenvolvimento do projeto de biodiesel brasileiro. 

Sebo bovino 

Segundo dados da FGV, em 2008, foram abatidos 24,6 milhões de animais adultos (bois e 

vacas) em todo o Brasil. Cada animal abatido gera, em média, 15 kg de gordura (FGV, 2010), 

o que é suficiente para produzir 15,75 litros de biodiesel. Desta forma, o potencial produtivo 

de biodiesel, a partir do sebo bovino, seria de 390 mil metros cúbicos por ano. 

No entanto, em 2009, foram produzidos apenas 247 mil metros cúbicos de biodiesel a partir 

do sebo bovino. Os 143 mil metros cúbicos (136 mil kg de sebo) restantes correspondem à 

demanda de gordura de outros mercados, como o de cosméticos, por exemplo. (FGV, 2010) 

Segundo dados da ANP (2010), em novembro de 2009, 17% de todo o biodiesel produzido no 

Brasil teve gordura bovina como matéria-prima. As principais vantagens da gordura bovina 

são o seu baixo custo (cerca de 30% menor que o do óleo vegetal) (MARQUES, 2006) e o 

potencial de crescimento, visto que a produtividade da bovinocultura brasileira ainda é muito 

baixa e deve crescer nos próximos anos. 

A gordura bovina é, atualmente, a principal matéria-prima não vegetal utilizada na produção 

de biodiesel. 

Algodão 

Outra matéria-prima potencial para produção do biodiesel é o algodão, que tem como produto 

principal a fibra. Porém, 50% do peso bruto do algodão corresponde às suas sementes, 

conhecidas como “caroço de algodão”. Este subproduto é bastante rico em óleo e pode ser 

usado na fabricação de biodiesel. Cerca de 5% do biodiesel produzido em novembro de 2008, 

no Brasil, tinham como matéria-prima óleo de algodão (FGV, 2010). 



50 
 

 

Tabela 2.8 – Informações técnicas da cultura do algodão. 

 
Fonte: MAPA (2009, p.79). 

Em 2008, foram produzidas 3,2 milhões de toneladas (algodão arbóreo e herbáceo), o que 

gerou, aproximadamente, dois milhões de toneladas de caroço. 

Tabela 2.9 – Série histórica da produção, área plantada e produtividade de algodão no Brasil. 

 
Fonte: MAPA (2009, p. 82). 

Segundo pesquisa realizada pela Petrobrás, uma tonelada de caroço de algodão produz 165 

litros de biodiesel. Assim, com os atuais níveis de produtividade, um hectare de algodão 

herbáceo pode produzir, em média, 300 litros de biodiesel. 
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O potencial produtivo do biodiesel de óleo de algodão é de 330 mil metros cúbicos por ano. 

Porém, segundo dados da FGV, em 2009, foram produzidos apenas 53 mil metros cúbicos de 

biodiesel a partir de óleo de algodão. Isto ocorre porque o óleo de algodão é um produto 

valorizado em outros mercados, como o de alimentação humana, produção de cosméticos e 

uso industrial. Existe também o mercado do caroço de algodão in natura, que é utilizado para 

alimentação animal. (FGV, 2010) 

Dendê 

Tabela 2.10 – Informações técnicas da cultura do dendê 

 
 Fonte: MAPA (2009, p. 69). 

O dendê, ou palma, é uma cultura perene, cujo ciclo é de aproximadamente 25 anos (do ponto 

de vista econômico) e sua colheita ocorre ao longo do ano. Após o terceiro ano do plantio, 

ocorre a 1ª colheita, e do 7º ao 9º ano, sua produção pode chegar a 25 toneladas de 

cachos/ano. Após este período, espera-se, nos 10 anos subsequentes, uma produção um pouco 

menor, ao redor de 22 toneladas, e, após este período, começa a decrescer. O teor de óleo da 

palma é de 20 a 22%, e do palmiste, ao redor de 2%. 

Ao contrário da soja, que começou no Rio Grande do Sul e hoje se estende até o Maranhão e 

Centro-Oeste, o dendê está concentrado na Amazônia tropical úmida e na região cacaueira da 

Bahia. 

Segundo estudos da Petrobrás, um hectare de dendê produz, em média, quatro toneladas de 

óleo, o equivalente a 4,3 m3, porém, em novas áreas de produção, com manejo adequado e 

variedades mais produtivas, é possível atingir a produtividade de até 6 m3/ha (FGV, 2010). 

Em 2008, a produção nacional de dendê foi de pouco mais de 570 mil toneladas de cachos. 

Considerando-se que uma tonelada de dendê produz 0,245 m3 de óleo, o potencial teórico de 

produção de óleo de palma, em 2008, foi de, aproximadamente, 145 mil m3. A produção de 

biodiesel de dendê, em 2008, foi de apenas 2,6 mil m3, o que significa que o restante foi usado 

em outros mercados. 
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Tabela 2.11 – Série histórica da produção, produtividade e área plantada de palma e óleo de palma no Brasil 

 
Fonte: MAPA (2009, p. 70). 

O Brasil produz, anualmente, 150 mil toneladas de óleo de palma (MAPA, 2009) e 14 mil 

toneladas de óleo de palmiste, sendo que o estado do Pará é responsável por quase 95% do 

total produzido no país (FGV, 2010). 

No que tange às melhores oleaginosas para produção de biodiesel, as palmáceas mostram-se 

as melhores, sem dúvida alguma, devido aos altos rendimentos de extração de óleo por 

hectare (até 8.000 l/ha). O Brasil já tem domínio tecnológico para produção de biodiesel a 

partir das palmáceas, como o caso do dendê. 

No entanto, atualmente, o dendê não tem grande importância para a produção de biodiesel no 

Brasil, porém o potencial de aumento da participação desta cultura, na produção do 

biocombustível, é muito alto. 

Girassol 
 
Tabela 2.12 – Informações técnicas da cultura 

 

Fonte: MAPA (2009, p. 72). 
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Segundo Ferrés e Barros (2008b), a produção de girassol, no Brasil, está concentrada nos 

estados do Centro-Oeste, com quase 65% do total, sendo cultivado principalmente como 

safrinha. O girassol é uma planta bastante tolerante à seca, desde que o solo seja profundo, 

bem drenado e corrigido para V% (saturação por base) de 70. Necessita de umidade para a 

germinação, período de formação do botão floral e enchimento de grãos. Altas produções 

também precisam de precipitações médias, durante seu ciclo, de, pelo menos, 500 mm e solos 

corrigidos, porém, 300 mm bem distribuídos garantem boa produtividade. É resistente a 

geadas durante a fase vegetativa; adapta-se bem até acima de 1000m de altitude, não tendo 

aptidão para regiões baixas e úmidas; pode ser cultivado como cultura das “águas”, do “cedo” 

(antes da cultura principal) ou de “safrinha”, em sucessão à soja ou ao milho. (FERRÉS; 

BARROS, 2008b) 

O girassol é uma cultura que, atualmente, ainda não tem grande importância no Brasil, porém, 

nos últimos anos, vem apresentando uma taxa de crescimento de produção da ordem de 35% 

a.a. As expectativas são que este crescimento se manterá, principalmente em um cenário de 

aumento da mistura de biodiesel no diesel mineral. Área disponível para isto não será 

problema, pois o girassol pode ser cultivado em todas as regiões do Brasil, tendo grande 

potencial de expansão de área plantada. Existe também o potencial de aumento da 

produtividade, o que contribuirá para o aumento da produção nacional. (FGV, 2010) 

Tabela 2.13 – Série histórica da produção, área plantada e produtividade do girassol no Brasil 

 
Fonte: MAPA (2009, p. 73). 

Segundo dados do MAPA (2009), o Brasil produziu, em 2008/09, aproximadamente 157 mil 

toneladas de girassol, com produtividade média entre uma e duas toneladas por hectare. Uma 

tonelada de girassol produz 0,42 m3 de biodiesel, mas, com a atual produtividade, um hectare 

é capaz de produzir aproximadamente 0,5 m3, e esta produtividade pode aumentar. Desta 
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forma, a produção atual de girassol gera um potencial teórico de produção de biodiesel de 62 

mil m3. No entanto, existem, no Brasil, produtores colhendo três toneladas de girassol por 

hectare, sem o uso de irrigação. Assim, o Brasil tem potencial de registrar produtividades 

médias de girassol superiores à da Argentina, que é, atualmente, de 1,73 toneladas por hectare 

(FGV, 2010), aumentando o potencial teórico de produção de biodiesel, a partir desta 

oleaginosa. 

Noventa por cento do girassol colhido é destinado à produção de óleo, sendo quase a 

totalidade utilizada na alimentação humana. Mesmo sendo muito pouca a produção de 

girassol destinada à produção de biocombustível, esta cultura tem grande potencial, visto que, 

dentre as culturas anuais utilizadas como matéria-prima para biodiesel, é a de maior 

produtividade de óleo por hectare, mesmo considerando a baixa produtividade brasileira atual. 

Mamona 
 
Tabela 2.14 – Informações técnicas da cultura de mamona 

 
 Fonte: MAPA (2009, p. 114). 

No início do programa de biodiesel, a mamona foi uma das primeiras culturas a se destacarem 

como potencial para a produção do biocombustível. Os motivos para esta expectativa eram: a 

alta produtividade de óleo por hectare e a rusticidade da planta, podendo ser cultivada no 

semiárido brasileiro. A mamona se tornaria uma importante fonte de renda para agricultores 

familiares da região Nordeste. 

A euforia foi interrompida por um estudo da Petrobrás que constatou que o óleo da mamona 

era muito viscoso para produzir biodiesel de qualidade.  

Porém, as expectativas voltaram quando um novo estudo mostrou que biodiesel feito à base 

de uma mistura de 30% de óleo de mamona e 70% de óleo de girassol (ou soja), é de ótima 

qualidade. Assim, o potencial de expansão da mamona ressurge, porém limitado pelo 

coeficiente da mistura. (FGV, 2010) 
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Tabela 2.15 – Série histórica de produção, área plantada e produtividade de mamona no Brasil 

 
 Fonte: MAPA (2009, p. 114). 

Uma tonelada de mamona gera 0,55 m3 de óleo vegetal. A produção nacional de mamona, em 

2008, foi de 133 mil toneladas, o que, teoricamente, poderia gerar 73 mil m3 de óleo vegetal. 

No entanto, segundo estudo da FGV Projetos (2010), o potencial de produção de óleo de 

mamona é muito maior. O zoneamento agrícola da mamona, realizado pela EMBRAPA – 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, indica que existem cerca de 15 milhões de 

hectares aptos à sua produção, apenas na região Nordeste. Considerando-se uma 

produtividade média de uma tonelada por hectare, e uma tonelada produzindo 0,55 m3 de 

óleo, pode-se concluir que um hectare de mamona tem capacidade de produzir 0,55 m3 de 

óleo. Se 3,6 milhões de hectares, 24% da área apta segundo o zoneamento, forem, de fato, 

destinados à mamona, a produção potencial de biodiesel desta matéria-prima estaria na casa 

de dois milhões de m3. (FGV, 2010) 

2.3.2.4. Mercados de óleos vegetais e gorduras 
 
A produção mundial de óleos vegetais e gorduras animais teve um crescimento expressivo 

entre 1990 e 2008, como verificado no Gráfico 2.6, a seguir: 
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Gráfico 2.6 – Produção mundial de óleos e gorduras 

Fonte: Amaral (2009, p. 10), com base em Oil World. 

No entanto, os fatores que direcionaram o crescimento destes mercados, a princípio, não 

foram influenciados pelo negócio de biocombustíveis, mas sim pela crescente demanda por 

óleo para uso alimentar, que impulsionou – muito antes do surgimento da demanda da 

indústria de biodiesel – o crescimento da produção de oleaginosas, mundialmente. 

De acordo com Oil World, o óleo de soja, atualmente, ocupa a 2ª posição na oferta mundial de 

óleos e gorduras, logo após o óleo de palma, primeiro colocado (AMARAL, 2009). 

Ambos situavam-se, em 2008, por volta dos 40 milhões de toneladas de produção anual. 

Válido observar que, em 1990, esta relação era inversa, pois a produção do óleo de soja era 

em torno de 16,1 milhões de toneladas, enquanto o óleo de palma de apenas 10,8 milhões de 

toneladas, ocupando, respectivamente, 1° e 2° lugares mundialmente, ressaltando que os 

valores correspondem a menos da metade da produção atual para estes óleos (em 2007/08). 

Outros óleos vegetais com crescimento expressivo de sua produção mundial foram os de colza 

e girassol, com, respectivamente, 19 e 8 milhões de toneladas, e os de algodão e amendoim, 

com aproximadamente 4 milhões de toneladas cada um (AMARAL, 2009). 

Mesmo sendo substituíveis entre si, cada um destes óleos possui especificidades que os torna 

mais ou menos adequados dependendo do seu uso final, possuindo também diferentes fatores 

que influenciam sua produção. 

Muitos  deles, tal como ocorre com a soja – que tem como principal produto o farelo proteico 

– têm a sua produção vinculada ao crescimento da demanda por outros produtos que não o 
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óleo. Este é o caso do algodão, cuja principal demanda é a pluma, para a indústria têxtil e de 

vestuário. 

Outro caso evidente é a oferta de gorduras animais. Não é correto estimar a produção de sebo 

bovino, gordura de frango e banha de porco com base na demanda por biodiesel, pois, como 

se sabe, estes produtos são derivados da produção e demanda por carnes (AMARAL, 2009). 

De acordo com Amaral (2009), tendo em conta as restrições na oferta de óleo em cada 

mercado, a demanda mundial crescente por este produto para uso alimentar impulsionou o 

aumento da produção de oleaginosas com teor de óleo mais elevado que a soja. Ou seja, a 

demanda mundial por óleos vegetais incentivou o crescimento da produção de variedades cujo 

rendimento em óleo, por hectare, seria mais vantajoso. 

Ainda segundo Amaral (2009), o caso mais proeminente desta mudança, no padrão de 

demanda, foi a produção de óleo de palma. O crescimento foi tão acelerado que a palma 

desbancou a soja como a maior oferta de óleos vegetais do mundo. Outro caso importante foi 

do óleo de colza, que aumentou a produção para 19,1 milhões de toneladas, uma variação de 

145%, em menos de duas décadas. (AMARAL, 2009)  

 
Gráfico 2.7 – Comércio mundial de óleos e gorduras 

Fonte: Amaral (2009, p. 10), com base em Oil World. 

Quanto ao comércio mundial de óleos, o de palma é o que apresenta, de longe, mais destaque 

atualmente. De 8,6 milhões de toneladas em 1989/90, o comércio internacional do produto 

cresceu para 32,8 milhões de toneladas em 2007/08, mais de 286% de aumento (AMARAL, 

2009). 
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O óleo de soja também cresceu, porém em menor magnitude, partindo de 4,2 milhões de 

toneladas em 1989/90, para 11,6 milhões de toneladas em 2007/08, variação de 177%. Estes 

números não foram maiores porque sua produção depende, intrinsecamente, do desempenho 

do mercado de carnes, sendo esta a sua limitação física e econômica, como explicado, 

anteriormente (AMARAL, 2009). 

Em relação aos outros óleos e gorduras, o comércio continuou marginal quanto à produção. O 

motivo para isto é que o consumo doméstico é suficiente para absorver a produção local. Este 

é o caso dos óleos de algodão, amendoim e mamona, por exemplo. 

Quanto ao mercado brasileiro, o óleo de soja respondeu, em 2007/08, por 73,3% da 

disponibilidade de óleos e gorduras, seguido pelo sebo bovino, gordura de frango e banha de 

porco, que, juntos, somam 11,6%. Vê-se que os demais óleos têm menor participação na 

oferta nacional, tal como o de palma e o de algodão. Esta situação pode ser verificada na 

tabela a seguir: 

Tabela 2.16 – Disponibilidade de óleos vegetais e gorduras animais no Brasil 2007/08 (mil tons) 

Produto Produção Importação Oferta Part. % 

Óleo de soja 6.258 90 6.348 73,3% 

Sebo e gordura animal 598 6 604 7,0% 

Banha de porco 394 0 394 4,6% 

Óleo de Palma 215 143 358 4,1% 

Óleo de algodão 278 0 278 3,2% 

Óleo de girassol 50 20 70 0,8% 

Óleo de colza 59 9 68 0,8% 

Óleo de mamona 56 8 64 0,7% 

Outros óleos vegetais 366 106 472 5,5% 

Total 8.274 382 8.656 100,0% 

 Fonte: Amaral (2009, p. 12). 

2.3.2.5. Tecnologias de produção 
 
A produção do biodiesel pode ser realizada por diferentes processos, tais como: craqueamento 

(pirólise), esterificação ou transesterificação. 

Segundo Suarez e Meneghetti (2007), o processo de craqueamento ou pirólise de óleos, 

gorduras ou ácidos graxos, ocorre em temperaturas acima de 350 °C, na presença ou ausência 

de catalisador. Nesta reação, a quebra das moléculas leva à formação de uma mistura de 
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hidrocarbonetos e compostos oxigenados, lineares ou cíclicos, tais como alcanos, alcenos, 

cetonas, ácidos carboxílicos e aldeídos, além de monóxido e dióxido de carbono e água. 

Outra rota é aquela conhecida por esterificação, na qual um ácido graxo reage com um mono-

álcool de cadeia curta, também na presença de catalisador, dando origem a monoésteres de 

ácidos graxos. (SUAREZ; MENEGHETTI, 2007) 

No entanto, atualmente, a transesterificação é o principal processo de produção de biodiesel 

adotado mundialmente, consistindo na reação química dos óleos com o metanol ou etanol, 

estimulado por solução catalisadora (sódio, hidróxido de potássio ou metilato). Deste processo 

também se extrai a glicerina, empregada para fabricação de sabonetes e diversos outros 

cosméticos. 

De acordo com relatório da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA 

(2009), de título “Considerações sobre o biodiesel como biocombustível alternativo ao 

diesel”, os óleos vegetais (matérias-primas), os insumos utilizados e o processo de produção 

de biodiesel são explicados, no texto a seguir: 

Todo óleo de origem vegetal é composto por triglicerídeos (molécula de glicerol 
ligada a três moléculas de ácido graxo) e ácidos graxos livres (AGL). No processo 
de transesterificação para obtenção de biodiesel, os triglicerídeos presentes no óleo 
são transformados em moléculas menores de ésteres de ácido graxo (biodiesel) a 
partir de um agente transesterificante (álcool primário) e um catalisador (base ou 
ácido). 

Óleos vegetais compostos por ácidos graxos de cadeias curtas (p. ex. ácido láurico) 
garantem melhor rendimento ao processo, pois a interação com o agente 
transesterificante e o catalisador é mais eficaz. 

Nesse processo, obtém-se um subproduto nobre e de alto valor agregado: a glicerina 
ou glicerol. Purificada, alcança valor de mercado superior ao biodiesel em vista de 
aplicações nos setores farmacêutico e químico. 

Para sua utilização, o biodiesel deve ser de alta pureza, não contendo traços de 
glicerina, água, catalisador residual ou etanol excedente, devendo passar pelas 
etapas de purificação necessárias. 

A reação de transesterificação é de caráter reversível, sendo necessário um excesso 
de álcool na reação (1:6 molar) para aumentar o rendimento de alquil ésteres e 
permitir a formação de uma fase separada de glicerol. 

O álcool mais utilizado na obtenção do biodiesel é o metanol, que promove 
melhores rendimentos. Considerando que o Brasil é um dos maiores produtores de 
álcool etílico (etanol) no mundo, há um estímulo para a substituição do metanol pelo 
etanol, gerando um combustível agrícola totalmente independente do petróleo. 

A utilização de álcool anidro é uma forma de diminuir a formação de sabões, uma 
vez que a água é um dos agentes causadores de reações paralelas de saponificação, 
consumindo o catalisador e reduzindo a eficiência da reação de transesterificação. 

O catalisador mais utilizado é o hidróxido de sódio (NaOH), amplamente conhecido 
como soda cáustica. Também pode ser utilizado o hidróxido de potássio (KOH). 
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Cerca de 0,5% em relação ao peso do óleo é o indicado. Catalisadores básicos, como 
os citados acima, aceleram a reação em torno de 4000 vezes a mais que catalisadores 
ácidos, como o ácido clorídrico (HCl), além de serem mais viáveis economicamente. 

No entanto, a utilização de catalisadores básicos promove um maior nível de 
saponificação no processo: o catalisador reage com os ácidos graxos livres do óleo, 
formando sabão. A cada 1% em peso de soda cáustica usada como catalisador, cerca 
de 7% em peso de sabão será originado. 
 

Assim, podemos afirmar que o processo de transesterificação ocorre em uma sequência de 

três sub-reações consecutivas e reversíveis (FERRÉS; BARROS, 2008a, baseado em 

SCHWAB; BAGBY; FREEDMAN, 1987; FREEDMAN; BUTTERRELD; PRYDE, 1986), 

com di e monoglicerídeos como intermediários, sendo as proporções esquequiométricas de 

três moles de álcool por mol de triglicerídeo, embora seja necessário algum excesso de álcool 

para aumentar o rendimento da conversão (Cadernos NAE Biocombustíveis, 2004). A reação 

pode ser catalisada por álcalis, ácidos ou enzimas. 

A transesterificação, com utilização de metanol catalisada por catalisadores homogêneos 

básicos, possui vantagens como o baixo custo, condições reacionais brandas e simplicidade 

dos equipamentos. Este tipo de transesterificação também é muito mais rápido que o processo 

com catalisador ácido, sendo, portanto, o método atualmente mais utilizado comercialmente 

(Cadernos NAE Biocombustíveis, 2004). No entanto, o emprego de catalisadores básicos 

apresenta como inconvenientes a grande sensibilidade à presença de água e de ácidos graxos 

livres, que, mesmo em teores bastante reduzidos, afetam o rendimento da reação, consumindo 

o catalisador e levando à saponificação da mistura. Tais exigências dificultam a utilização de 

óleos usados de frituras e também de outras matérias-primas que contêm altos teores de 

ácidos graxos livres (elevado índice de acidez). Além disso, a separação do biodiesel do 

restante reacional é uma tarefa complexa e de custo elevado, prejudicando a equação 

econômica do processo. 

Dessa forma, para que o processo de transesterificação seja satisfatório, os óleos vegetais 

devem conter, no máximo, 3% de ácido graxo livre. O teor de acidez mede a quantidade de 

ácido graxo livre e pode ser determinado através de titulação básica, utilizando fenolftaleína 

como indicador. 

No atual estágio de desenvolvimento tecnológico, o processo de produção que melhor 

combina eficiência de conversões, favoráveis a produções em larga escala e minimização de 

formação de subprodutos (desde que as matérias-primas mantenham um mínimo de 

qualidade) é o da transesterificação, sendo o processo mais utilizado, atualmente, no país. 
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Esquema 2.1 – Fluxograma do processo de produção de biodiesel 

Fonte: EMBRAPA (2009, p. 14). 

Segundo estudo da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE) –, o 

custo da matéria-prima (óleo vegetal) corresponde a 85% do total do biodiesel, enquanto os 

outros 15% equivalem ao processo industrial (rota tecnológica) e ao custo operacional 

(AMARAL, 2009). 

2.3.2.6. Cadeia produtiva 

Podemos afirmar que as condições de transporte e armazenamento do biodiesel não são 

essencialmente diferentes das empregadas nos combustíveis derivados de petróleo, com a 

diferença de que – em relação à cadeia do etanol – atualmente, ainda não está autorizada a 

comercialização do biodiesel puro (B100) ao consumidor final, mas somente a 

comercialização para mistura nas distribuidoras de combustível, na razão de 5% biodiesel / 

95% diesel mineral. 

Ainda fazendo um comparativo em relação à cadeia do etanol, existe também uma 

similaridade e uma diferença clara em relação àquele modelo. Quanto à similaridade, existe 
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também para a cadeia do biodiesel uma dispersão espacial da produção, uma vez que as 

unidades produtoras tendem a se concentrar próximo à disponibilidade de matéria-prima. 

Quanto à diferença, na cadeia do biodiesel não existe o problema da sazonalidade da 

produção, uma vez que para as matérias-primas atualmente utilizadas para produção de 

biodiesel, é possível a estocagem da matéria-prima para posterior processamento. 

A cadeia produtiva do biodiesel segue configuração proposta por Cánepa (2004), conforme 

esquema extraído do artigo de Ferreira e Borenstein (2007): 

 

 
 
 
Esquema 2.2 – Cadeia produtiva do biodiesel 

Fonte: Cánepa (2004, p. 2451). 

Conforme citado anteriormente, o biodiesel é vendido para as distribuidoras de combustíveis 

para posterior mistura no diesel mineral, de acordo com os percentuais estipulados pelo 

governo. De acordo com a legislação em vigor, a distribuição de combustíveis é de 

responsabilidade das companhias distribuidoras, devidamente licenciadas pela Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Desta forma, o biodiesel não 

pode ser vendido diretamente aos postos revendedores, mas às bases de distribuição da região. 

Para finalizar, vale ressaltar que, assim como para a cadeia do etanol, a movimentação de 

quantidades importantes deste combustível implica num adequado planejamento e correto 

desenho dos sistemas e processos, para que exista funcionalidade sob custos toleráveis. No 

entanto, isto também não configura desafio muito diferente do usualmente enfrentado pela 

agroindústria, atualmente. 
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2.3.2.7. Benefícios de sua utilização 

2.3.2.7.1. Benefícios técnicos 

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

derivado de petróleo – aumenta a lubricidade, importante para o óleo diesel com baixo teor 

de enxofre” (PENTEADO, 2005, p. 6). 

O biodiesel apresenta os seguintes benefícios técnicos, em sua utilização: 

i. É um ótimo lubrificante, podendo aumentar a vida útil do motor;  

ii. Tem risco de explosão baixo (precisa de uma fonte de calor acima de 150 graus 

Celsius para explodir); 

iii. Tem fácil transporte e fácil armazenamento (devido ao seu menor risco de 

explosão); 

iv. Não precisa de adaptação em caminhões, tratores ou máquinas. 

2.3.2.7.2. Benefícios econômicos 

Conforme Amaral (2009), desde 2000, o Brasil importa, em média, 12% das necessidades 

de consumo de óleo diesel. Esta dependência do diesel importado tem custos econômicos e 

mesmo estratégicos, já que é o combustível que abastece toda a logística rodoviária 

brasileira. 

 

Gráfico 2.8 – Vendas e importações de diesel no Brasil 

Fonte: ABIOVE (2009), baseado em dados da ANP, p. 3. 
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Portanto, a produção do biodiesel, como complementação à produção do diesel mineral, 

promove uma diminuição dos gastos com divisas para a importação de diesel, além de 

diminuir a dependência de importações de diesel mineral. 

Estima-se que, desde 2005, ano de início do programa brasileiro, mais de 1,5 bilhão de 

dólares deixaram de ser gastos com a importação de diesel mineral. (AMARAL, 2009) 

Além deste claro ganho econômico, o desenvolvimento da cadeia do biodiesel pode provocar 

uma série de outros benefícios, assim como foi observado para a cadeia do etanol, ao longo 

dos últimos 30 anos: 

i. Beneficiar os agricultores; 

ii. Contribuir para o crescimento econômico dos municípios; 

iii. Promover o desenvolvimento, ampliar o mercado de trabalho e valorizar os recursos 

energéticos; 

iv. Utilizar fontes alternativas de energia, mediante o aproveitamento econômico dos 

insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis. 

 

2.3.2.7.3. Benefícios ambientais 

O biodiesel também apresenta vantagens ambientais: melhora a qualidade do ar, face à 

redução de poluentes e gera menos gases poluentes, sem oferecer perda ao motor. Estudos 

constataram uma redução de 48% da emissão de monóxido de carbono em comparação com 

a do diesel comum, sendo a emissão de enxofre nula. 

Especificamente no caso do biodiesel de soja, estes benefícios foram quantificados por 

Garcia (2007), que realizou levantamento bibliográfico e constatou que, em relação ao 

diesel de petróleo, o biodiesel puro de soja reduz as emissões em: 

− 67% de hidrocarbonetos (HC); 

− 48% de monóxido de carbono (CO); 

− 78% de dióxido de carbono (CO2); 

− 47% de material particulado; 

− 100% de óxidos de enxofre (SOx); 
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Considerando todos estes ganhos, Amaral (2009, p. 4) conclui que: 

Esses resultados indicam que, dado o contexto atual de combate às causas das 
mudanças climáticas, o biodiesel se encaixa perfeitamente na categoria de 
combustíveis limpos, pois reduz as emissões de Gases de Efeito Estufa, além de 
advir de fontes renováveis. Com esses benefícios, o biodiesel ajuda o Brasil a 
manter em níveis elevados a participação de fontes limpas na sua matriz energética. 
 
 
2.3.2.7.4. Benefícios sociais 

Estudos desenvolvidos pelos Ministérios do Desenvolvimento Agrário, da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, da Integração Nacional e das Cidades mostram que a cada 1% de 

substituição de óleo diesel por biodiesel produzido com a participação da agricultura 

familiar podem ser gerados cerca de 180 mil empregos, diretos e indiretos, com uma renda 

média anual de aproximadamente R$ 4.900,00, por emprego (HOLANDA, 2004; MDA, 

2007). 

O mesmo estudo aponta que cada R$ 1,00 aplicado na agricultura familiar gera R$ 2,13 

adicionais na renda bruta anual, o que significa que a renda familiar dobraria com a 

participação no mercado do biodiesel (MAPA, 2005). Estas estimativas justificam a 

conotação social dada ao programa do biodiesel, por parte do governo. 

Com isso, a substituição de 1% de diesel mineral por biodiesel, segundo o programa de 

inclusão social pelo uso do biocombustível, gera uma externalidade positiva de quase US$ 

100 milhões em empregos e renda, que deve ser comparada à renúncia tributária para 

oferecer competitividade ao produto (BUENO; ESPERANCINI; TAKITANE, 2009). 

Segundo reportagem publicada no jornal Valor Econômico (2010b): 

Técnicos do BNDES também consideram que o programa apresenta pelo menos três 
grandes pontos positivos que asseguram a sua sobrevivência: o aspecto social, 
caracterizado pelo fato de ser intensivo em mão de obra (na produção de matérias-
primas) e poder ser produzido a partir de várias oleaginosas, possibilitando o 
desenvolvimento agrícola em regiões menos favorecidas, como o semiárido 
nordestino. 
Ainda do ponto de vista socioeconômico, o biodiesel pode ser um importante 
veículo de desenvolvimento regional, uma vez que, dada a diversidade de matérias-
primas possíveis, pode ser produzido em qualquer região do país. 

Assim, temos que o potencial de geração de empregos e renda na agricultura familiar pode 

ser expressivo no desenvolvimento da cadeia do biodiesel. 
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2.4. Contextualização: uso de combustíveis no Brasil 

Cerca de 45% da energia e 18% dos combustíveis consumidos no Brasil já são 
renováveis. No resto do mundo, 86% da energia vêm de fontes energéticas não-
renováveis. Pioneiro mundial no uso de biocombustíveis, o Brasil alcançou uma 
posição almejada por muitos países que buscam fontes renováveis de energia, como 
alternativas estratégicas ao petróleo. (ANP, 2009) 

Nesta seção, serão analisados os mercados de combustíveis no Brasil, considerando tanto 

combustíveis derivados do petróleo (gasolina e diesel), como os biocombustíveis etanol e 

biodiesel. Inicialmente, serão apresentados os mercados de gasolina e diesel mineral, 

analisando suas principais características, como: evolução do consumo nos últimos 10 anos; 

preços praticados no Brasil e características da demanda. 

Posteriormente, serão explorados os mercados de etanol e biodiesel. Assim como para os 

combustíveis fósseis, serão analisadas as principais características destes mercados: 

evolução do consumo nos últimos 10 anos; preços praticados; projeções de consumo; 

avaliação dos principais marcos institucionais (a partir da década de 1990); e players 

atuando nestes setores. 

Finalmente, será feita uma análise dos mercados de combustíveis fósseis e dos 

biocombustíveis de forma conjunta, analisando as interações nestes mercados quanto ao 

consumo, oferta, impactos na balança comercial (importação e exportação) e projeções 

futuras. 

A seguir, pode-se observar uma ilustração da linha do tempo contendo os principais marcos 

da evolução dos biocombustíveis no Brasil: 
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Figura 2.8 – A  evolução dos biocombustíveis no Brasil 

 

Fonte: ANP (2010). 

2.4.1.   Os mercados de combustíveis fósseis: gasolina e diesel  

O consumo de combustíveis derivados de petróleo, no mercado nacional, atingiu 92,7 

milhões m³ em 2008, registrando um substantivo aumento de 4,8% em relação ao volume 

consumido em 2007. As vendas de óleo diesel pelas companhias distribuidoras atingiram, em 

2008, o patamar de 44,8 milhões m³, correspondendo a 48,3% do total do mercado de venda 

de derivados de petróleo. Por sua vez, o mercado de gasolina C movimentou um volume de 

25,2 milhões de m³ (27% do total), com um acréscimo de 3,5% nas vendas, em relação ao 

ano de 2007. 
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A seguir, pode-se observar a evolução das vendas, nos últimos dez anos, dos principais 

combustíveis automotivos fósseis no Brasil: 
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Gráfico 2.9 – Evolução das vendas nacionais, pelas distribuidoras, de óleo diesel e gasolina C (período 1999-2008) 

Fonte: ANP (2010). 

Nota-se, inicialmente, um crescimento mais acelerado do consumo do óleo diesel em relação 

ao da gasolina. A razão para este fato se deve, principalmente, à substituição parcial do 

consumo da gasolina C pelo do etanol, como será explicado mais adiante. 

Em relação aos preços praticados, pode-se observar, no Gráfico 2.10, que o preço da gasolina 

é mais alto que o do óleo diesel para todas as regiões do país, apesar de existirem diferenças 

pontuais no preço final dos combustíveis, dependendo da região do país. 
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Gráfico 2.10 – Preços médios de gasolina C e óleo diesel ao consumidor, segundo Grandes Regiões – 2008 

Fonte: ANP (2010). 

Este fato terá implicações importantes sobre a competitividade econômica dos 

biocombustíveis, explicado mais adiante. 

Por sua vez, a produção (oferta) brasileira de derivados de petróleo energéticos e não-

energéticos, no ano 2008, foi de 108,6 milhões m³. Do volume total de derivados, o óleo 

diesel participou com 37,5% (41,1 milhões m³) e a gasolina A com 19,4% (20,2 milhões m³). 

(ANP, 2010) 

A produção nacional (oferta) de gasolina vem se mantendo praticamente estável ao longo dos 

últimos dez anos, girando em torno de 20 milhões de m³ por ano, como pode ser verificado 

na tabela a seguir: 

Tabela 2.17 – Produção de gasolina no Brasil (2000-2010) (mil m3) 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, baseado em dados da ANP (2010). 
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Por sua vez, a produção nacional de diesel vem crescendo, consistentemente, ao longo dos 

últimos dez anos, aumentando de 31 milhões de m³, em 2000, para mais de 43 milhões de m³, 

em 2009, como pode ser verificado na Tabela 2.18 a seguir: 

Tabela 2.18 – Produção de diesel mineral no Brasil (2000-2010) (mil m3) 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, baseado em dados da ANP (2010). 

Estas diferenças observadas de crescimento da produção (oferta) têm relação direta com o 

crescimento diferenciado das demandas de cada um desses dois produtos (gasolina e diesel) e 

suas interrelações com os mercados de biocombustíveis (etanol e biodiesel). 

O consumo interno de combustíveis é muito influenciado pelo desempenho da economia. Isto 

ocorre porque importantes atividades como agricultura, indústria e transporte de cargas são 

grandes consumidoras de combustíveis. Esta relação pode ser visualizada no Gráfico 2.11, 

que mostra a relação entre o crescimento do PIB e o aumento da demanda por óleo diesel: 

 
Gráfico 2.11 – Relação entre PIB e consumo de óleo diesel 

Fonte: FGV (2010). 
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O PIB brasileiro está em expansão, apresentando resultados positivos nos últimos anos. 

Devido a esta expansão, o consumo de óleo diesel também vem crescendo. Este fenômeno 

pode ser observado no Gráfico 2.12: 

 

Gráfico 2.12 – Evolução do PIB e do consumo de óleo diesel 

Fonte: FGV (2010), baseado em dados da ANP (2009) e IBGE (2009, p.43). 

A produção de gasolina, por sua vez, não cresceu na mesma proporção que o PIB, pois parte 

da demanda por gasolina esperada com o crescimento econômico foi abastecida pelo 

mercado de etanol, fato este possibilitado pelo desenvolvimento, no início da década de 

2000, dos automóveis flex-fuel, que podem utilizar qualquer um dos combustíveis (etanol ou 

gasolina), em qualquer proporção que o motorista desejar. 

Desta forma, verificamos, através do Gráfico 2.13, que quase todo o crescimento da demanda 

total por combustíveis de automóveis ciclo Otto foi abastecida pelo aumento da oferta de 

etanol, enquanto a oferta de gasolina permaneceu praticamente estável ao longo da década, 

como mostrado anteriormente. 
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Gráfico 2.13 – Vendas de etanol e gasolina automotiva no Brasil (1999-2008) 
1Inclui as vendas de etanol hidratado e o etanol anidro misturado na gasolina C. 
2Inclui apenas a gasolina A. Exclui o etanol anidro (25%) misturado à gasolina C. 

A partir de 2003, com o lançamento dos veículos flex-fuel, o consumo do etanol hidratado 

voltou a crescer de modo expressivo, elevando os números de produção e consumo. Os 

veículos equipados com estes motores têm representado a maioria dos veículos novos 

vendidos no Brasil a partir de 2005, como pode ser verificado a seguir: 

 

Gráfico 2.14 – Evolução das vendas de automóveis por tipo de combustível utilizado 

Fonte: IPEA (2010, p. 5), baseado em dados da União da Indústria de Cana-de-açúcar (UNICA, 2010) 
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A comercialização de automóveis flex-fuel, iniciada no Brasil em março de 2003, 

experimentou, nos últimos anos, uma rápida ascensão. A participação desta categoria nas 

vendas no mercado interno aumentou de 4%, em 2003, para 95,4%, em 2009. Atualmente, a 

representatividade da frota de carros leves flex, no Brasil, gira em torno de 40% do total de 

veículos ciclo Otto. 

 
Gráfico 2.15 – Representatividade da frota de carros e comerciais leves flex (dezembro 2009) 

Fonte: CEPEA (2010), baseado em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Common_ethanol_fuel_mixtures#E20.2C_E25>. 

Admitida a tendência de consolidação desta categoria no mercado automotivo, esperar-se-á 

impactos significativos no mercado de etanol, item abordado na próxima seção. 

2.4.2.    Os mercados de biocombustíveis: etanol e biodiesel 
 

Em 2008, os Estados Unidos ocuparam o primeiro lugar na produção mundial de etanol, 

seguidos pelo Brasil. Juntos, os dois países foram responsáveis por quase 90% da produção 

mundial do produto. Com relação ao biodiesel, o destaque ficou por conta da Alemanha, cuja 

produção de 2,2 bilhões de litros representou 18% da produção mundial. A produção de 

biodiesel tem sido dominada pelos estados-membros da União Europeia (UE), que 

produziram 8,0 bilhões de litros, ou dois terços da produção mundial, e da Argentina, que 

tem, consistentemente, aumentado sua participação na produção mundial de biodiesel, assim 

como o Brasil. 
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Tabela 2.19 – Produção mundial de etanol e biodiesel em 2008, em bilhões de litros 

 
Fonte: Pires e Schechtman (2009, p. 2)   

Esta seção trata dos mercados de biocombustíveis líquidos, destinados ao abastecimento de 

veículos automotores: etanol (hidratado e anidro) e o biodiesel B100, para a mistura ao diesel 

derivado de petróleo. 

 
2.4.2.1.  Mercado de etanol 

2.4.2.1.1. Introdução: desregulamentação do setor 

Até o início dos anos 1990, as características estruturais básicas da agroindústria 

sucroalcooleira, no Brasil, eram resultantes de décadas de controle estatal, com a produção 

agrícola e industrial sob controle das usinas, apresentando grande heterogeneidade produtiva 

em toda cadeia. 

Já as condições atuais, tanto de produção quanto de consumo de biocombustíveis, possuem 

diferenças importantes em relação à época e aos apelos do Proálcool. Isto ocorre em aspectos 

como: ambiente de competição de livre mercado; adesão de outros países aos 

biocombustíveis; redefinição da matriz energética; competição por outros usos da terra e 

estímulo à transformação do etanol em commodity, além do maior apelo das questões 

ambientais. 

Outra importante medida implantada no começo dos anos 1990 (que revisou o papel do 
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Estado na economia nacional) foi o processo de desregulamentação do setor. Em 2001, os 

controles governamentais ainda impostos ao mercado – no que se referiam a preços e cotas – 

foram totalmente retirados, passando a prevalecer a livre competição entre os produtores. A 

elevação dos preços internacionais do petróleo, a partir de 2002, e o consequente aumento do 

preço da gasolina trouxeram de volta o interesse do consumidor pelo carro a álcool. Porém, 

as vendas não deslanchavam, pelo receio que a população tinha quanto à garantia de 

abastecimento, até o momento em que as montadoras de veículos disponibilizaram o motor 

flex-fuel. A resposta a estas mudanças podem ser observadas no Gráfico 2.14, que apresenta 

as vendas por tipo de automóvel nos anos recentes, mostrando a volta do dinamismo do 

etanol. 

A desregulamentação do setor sucroalcooleiro contribuiu para ampliar a eficiência e a 

competitividade do etanol brasileiro. Isto porque, com o fim do controle estatal, os 

produtores de etanol tiveram de se adaptar ao livre mercado e caminhar sem os incentivos, os 

subsídios e a coordenação do Estado. Neste contexto, os produtores desenvolveram um 

conjunto de competências, visando vantagens competitivas, destacando-se as iniciativas no 

sentido de aumentar a eficiência técnica da produção, de reformular as estruturas 

organizacionais das firmas, de aperfeiçoar e até mudar os padrões tecnológico e gerencial 

vigentes, e de buscar maior coordenação setorial. 

Mais recentemente, em especial nos últimos 10 anos, o setor sucroalcooleiro vem adquirindo 

características bastante particulares. A forte demanda pelo combustível, gerada por um 

mercado interno grande e expressivo e, também, por um mercado externo crescente, 

impulsiona produtores nacionais a expandirem sua oferta e estrangeiros a se inserirem neste 

mercado, fato que é comprovado pelo aumento do investimento em novas plantas, ampliações 

e modernizações de unidades produtoras já existentes. 

É importante sinalizar o perfil destes novos empreendimentos, uma vez que podem ser 

apontadas duas tendências, no setor: a entrada maciça e crescente de capital estrangeiro no 

mercado sucroalcooleiro brasileiro, e a entrada de novos conglomerados que não vêm deste 

setor, originalmente. Entre os grandes nomes de grupos estrangeiros, já renomados neste 

setor, atualmente, encontram-se gigantes franceses como Tereos, que controla a Açúcar 

Guarani, e Louis Dreyfus Commodities, que vem participando através da compra e construção 

de novas usinas. Estas tendências vêm se consolidando por meio de processos de fusões, 

aquisições, participações societárias em grupos produtores e, até mesmo, mediante a 
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construção de novas plantas produtoras, em projetos de greenfield. Com relação a este último 

ponto, existem, atualmente, alguns exemplos importantes de mega projetos de construção de 

novas plantas, por grupos como Louis Dreyfus Commodities e ETH (empresa do grupo de 

construção e petroquímica Odebrecht). 

A orientação estratégica destes novos projetos ainda é o mercado interno, estando, porém, 

implícita uma estratégia exportadora, ainda que em uma fase posterior, em virtude dos 

entraves atuais que se colocam à comercialização mundial do combustível. 

Para os agentes internacionais, o maior controle do destino das exportações; a participação no 

elo de produção do Sistema Agroindustrial Canavieiro; as expectativas de crescimento; a 

profissionalização da gestão das usinas e a capitalização das empresas são os principais 

benefícios obtidos. 

Em todos os casos, pode-se perceber o início da concentração do setor em um menor número 

de empresas, gerando os benefícios de maior escala de produção e sinergias para as empresas 

envolvidas e os benefícios da consolidação para o setor como um todo. 

Do ponto de vista institucional, a criação da Contribuição de Intervenção no Domínio 

Econômico (CIDE) tem contribuído para garantir a competitividade interna do 

biocombustível em relação à gasolina. 

2.4.2.1.2. Players 

Existiam, até julho 2010, 438 usinas em operação. Destas, 16 produziam somente açúcar, 

169, somente etanol, e 253, os dois produtos (CEPEA, 2010). 

A Figura 2.9, a seguir, mostra a distribuição georreferenciada das usinas existentes, as que 

estavam em implantação, até março de 2010, e outras, ainda em projeto: 
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Figura 2.9 – Unidades produtoras de etanol no Brasil 

 

Fonte: EPE (2010, p. 253). 

Observa-se a expansão de áreas produtivas para a região central do país, com destaque para 

os estados: Mato Grosso do Sul (MS), Goiás (GO) e Mato-Grosso (MT). 

 
2.4.2.1.3. Produção Atual 

Em 2009, a produção nacional de etanol, tanto anidro como hidratado, manteve a trajetória 

de crescimento iniciada em 2001, atingindo um volume aproximado de 27,5 milhões m³, o 

que representou aumento de 22% em relação à produção de 2008. Como consequência, a 

taxa média anual de crescimento para o período 1999-2009 foi de 9,5% a.a. 

Tabela 2.20 – Produção de etanol por tipo e produção total - 2000-2009 (mil m3) 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, baseado em dados da ANP (2010). 
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Gráfico 2.16 – Evolução da produção nacional de etanol anidro e hidratado (1999-2008) 

Fonte: MAPA/SPAE/DAA (2009). 

Em relação ao consumo, também observamos, nos últimos dez anos, um crescimento 

consistente da demanda brasileira de etanol, embora menor que a oferta total verificada na 

tabela anterior, como constatado na Tabela 2.21 e no Gráfico 2.17. Esta diferença se justifica 

pelo volume de etanol exportado para outros países. 

Tabela 2.21 – Consumo de etanol no Brasil 

 
 Fonte: MAPA (2009, p. 30). 
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Gráfico 2.17– Consumo de etanol no Brasil 
Fonte: MAPA (2009, p. 30). 

O volume exportado de etanol anidro e hidratado atingiu o pico de 5,1 milhões m³, em 2008, 

e retornou a 3,3 milhões de m³, em 2009. Entre 1999 e 2009, houve elevação na exportação 

de etanol em quase todos os anos, com exceção de 2000 e 2009. O Gráfico 2.18 mostra o 

histórico de exportação na última década. 

 

Gráfico 2.18 – Histórico de exportação brasileira de etanol 

Fonte: EPE (2010, p. 245). 
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Os principais mercados internacionais para o etanol brasileiro (Estados Unidos, União 

Europeia e Japão) foram justamente os mais atingidos durante a crise econômica iniciada em 

setembro de 2008, o que por si só explica, em parte, a diminuição dos volumes exportados de 

etanol em 2009, com relação ao recorde histórico de 2008 (5,1 bilhões de litros), vide Gráfico 

2.18, podendo ser atribuído à manutenção das barreiras tarifárias e não-tarifárias 

potencializadas pela crise econômica e suas consequências sobre os mercados externos. No 

médio prazo, com a recuperação das economias mundiais e novos acordos internacionais 

sobre mudanças climáticas, espera-se que o etanol brasileiro apresente crescimento em seu 

volume exportado nos próximos anos. 

2.4.2.2. Mercado de biodiesel 

2.4.2.2.1. Introdução: o PNPB 

Em julho de 2003, um decreto presidencial criou um grupo de trabalho interministerial 

encarregado de apresentar estudos da viabilidade do uso, como combustível, de óleos, 

gorduras e derivados, e indicar as ações necessárias para a sua implementação. O relatório 

final, de dezembro de 2003, considerava que o biodiesel deveria ser introduzido, o mais 

rápido possível, na matriz energética brasileira, contendo adicionalmente as seguintes 

recomendações: o uso não deveria ser obrigatório (com o objetivo de acessar o mercado de 

carbono advindo do Protocolo de Kyoto); não deveria haver uma rota tecnológica ou matéria-

prima preferencial para a produção de biodiesel; e, finalmente, deveria ser incluído o 

desenvolvimento socioeconômico de regiões e populações carentes. Por sua vez, em 

dezembro de 2004, foi criado o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel – PNPB 

– como resultado de uma parceria entre um grupo de trabalho interministerial e duas 

associações empresariais, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 

(ANFAVEA) e a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais (ABIOVE). 

O PNPB foi lançado com três diretrizes principais: criar um programa sustentável, 

promovendo inclusão social; garantir preços competitivos, qualidade e suprimento, e 

produzir o biodiesel a partir de diferentes fontes oleaginosas e em diversas regiões da 

Federação. Com base nestas diretrizes, o Governo Federal editou normas que impunham a 

obrigatoriedade ao longo do tempo do uso do biodiesel, concedeu benefícios fiscais, 

estimulando a produção das oleaginosas que servem de insumo para produção do biodiesel, e 

incentivou projetos voltados à inclusão social de comunidades rurais, por meio da agricultura 

familiar. Os objetivos do PNPB compreendiam, portanto, a organização da cadeia produtiva, 
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a definição de linhas de financiamento, a estruturação da base tecnológica e o 

estabelecimento do marco regulatório do novo combustível. 

Num primeiro momento, a Legislação Federal não definiu a obrigatoriedade da adição do 

biodiesel ao óleo diesel vendido no país, mas apenas autorizou as distribuidoras de 

combustíveis a adicionar 2% do biocombustível em cada litro do diesel de petróleo vendido. 

Contudo, a Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, acabou estabelecendo a obrigatoriedade 

da adição, exigindo um percentual de 2%, a partir de 2008, com elevação para 5%, em 2013. 

Desta forma, a utilização do biodiesel iniciou-se, gradualmente, ao longo de 2006 e 2007, 

atingindo um volume expressivo (superior a 1 bilhão de litros) somente em 2008, com a 

adição compulsória inicial de 2% (B2) de biodiesel no óleo diesel consumido país. Nos 

últimos anos, foram autorizados – de acordo com resoluções do Conselho Nacional de 

Política Energética (CNPE) – aumentos graduais da demanda compulsória da mistura do 

biodiesel ao diesel, como forma de atender às reivindicações dos produtores nacionais de 

biodiesel, pressionados por uma capacidade instalada de produção que supera, em muito, a 

demanda atual pelo biocombustível. 

Assim, a Resolução CNPE n° 02, de 13/03/2008, alterou o percentual mínimo obrigatório 

para 3%, a partir de 1º de julho de 2008, e a Resolução CNPE n° 02, de 27/04/2009, elevou 

este mesmo percentual para 4%, a partir de 1º de julho de 2009. Finalmente, a Resolução 

CNPE n° 06, de 16/09/2009 antecipou o percentual de 5% para 1º de janeiro de 2010. 

Tabela 2.22 – Evolução das porcentagens de biodiesel na mistura 

 
 Fonte: ANP (2010). 

 

A ideia, com o aumento gradual, é garantir um mercado sólido para comercialização do 

produto, gerando mais segurança aos agentes que estão investindo neste mercado. Portanto, 

verifica-se que a Lei n.11.097/05 e as Resoluções CNPE posteriores (que integram o 

ambiente institucional) visam assegurar a existência de uma demanda crescente para o 

biodiesel, reduzindo as incertezas para os atores do agronegócio do biodiesel. 
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Quanto aos aspectos socioambientais, além dos benefícios ambientais da utilização do 

biocombustível (citados anteriormente), a cadeia produtiva do biodiesel é considerada 

importante para a inclusão social, tendo em vista seu grande potencial de geração de 

empregos, em especial quando se consideram as especificidades da agricultura familiar 

(MME, 2005). Assim, delineada a cadeia produtiva do biodiesel, o Governo Federal optou 

por focar o PNPB na agricultura familiar e nos produtores das regiões mais pobres do país. 

Desta forma, esforços para ampliar a participação de agricultores familiares orientaram a 

construção do Programa, incluindo-se o mapeamento das espécies mais apropriadas e 

consolidadas localmente e o atendimento prioritário à Região Nordeste, por concentrar o 

maior número de agricultores familiares. 

 Para isso, foi lançado o Selo Combustível Social, concedido ao produtor de biodiesel que 

adquirisse, da agricultura familiar, a matéria-prima para a sua produção. Possuindo este Selo, 

o produtor de biodiesel poderia participar dos leilões para vender sua produção à Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); recolher diferenciadamente as 

contribuições sociais do PIS/PASEP e COFINS, e desfrutar de melhores condições de 

financiamento junto aos bancos públicos de desenvolvimento (como o Banco de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, entre outros). Estes incentivos constituíam 

mais um estímulo do ambiente institucional à atividade de transformação, desta vez com o 

intuito de assegurar a participação da agricultura familiar no rol dos fornecedores do elo da 

transformação. 

O abastecimento dos volumes de biodiesel, para cumprimento da obrigatoriedade, é atendido 

principalmente pelo biocombustível produzido por empresas detentoras ou projetos 

enquadrados nas exigências do Selo Combustível Social (80% da demanda total) e 

comercializado através de leilões públicos, promovidos pela ANP, como será explicado a 

seguir. 

A ANP realiza, desde 2005, os leilões de biodiesel, mantidos para assegurar que todo o óleo 

diesel comercializado no país contenha o percentual de biodiesel determinado por lei. 

Os leilões públicos de biodiesel foram regulamentados pela resolução ANP n° 31, de 4 de 

novembro de 2005. De acordo com esta resolução, foram autorizados a participar dos leilões 

os produtores de biodiesel detentores do Selo Combustível Social e os projetos aprovados 
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pelos critérios de Enquadramento Social. Nos leilões, refinarias e distribuidoras compram o 

biodiesel para misturá-lo ao diesel derivado do petróleo. 

O leilão regulamentado é do tipo reverso, no qual é fixado um preço máximo de compra, e os 

produtores oferecem seus lotes a um preço igual ou inferior a este preço de referência, sendo 

arrematados os lotes oferecidos pelos menores preços (ANP, 2005). 

Os leilões são organizados da seguinte forma: 

− Vendedores: produtores de biodiesel com selo combustível social e os projetos 
aprovados pelos critérios de Enquadramento Social. 

− Compradores: produtores e importadores de diesel, proporcional à participação no 
mercado de diesel. 

Características principais: 

− O volume a ser adquirido é inferior ao total das ofertas; 

− A ANP estipula um preço máximo de abertura e as ofertas de venda são apresentadas 
pelos produtores de biodiesel; 

− A ANP seleciona as melhores ofertas, por critério de preço; 

− As ofertas selecionadas deverão ser compulsoriamente adquiridas pelos produtores de 
biodiesel. 

As compras são realizadas pela PETROBRAS e Alberto Pasqualini – REFAP S/A e são 

determinadas pela ANP, de maneira a cumprir as metas de adição, via resoluções: 

Art. 1° – Os produtores de óleo diesel, Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS e 
Alberto Pasqualini – REFAP S/A., adquirentes nos leilões da ANP, devem comprar 
biodiesel com o intuito de formar estoque em volume correspondente a pelo menos a 
demanda mensal desse produto para atendimento ao percentual de adição obrigatória 
ao óleo diesel, nos termos da lei n°11.097 de 16 de janeiro de 2005 (ANP, 2007). 

Os leilões, por sua vez, visam garantir a compra e entrega de biodiesel para períodos 

especificados, antecipando os processos de planejamento dos fornecedores. O Governo 

Federal promove leilões para aquisição de biodiesel, destinando 80% da demanda para 

empresas contempladas com o Selo Combustível Social, enquanto os demais 20% ficam 

disponíveis para atendimento por todo o mercado. Os resultados dos últimos leilões estão 

apresentados na Tabela 2.23: 
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Tabela 2.23 – Resultado dos leilões de compra de biodiesel pela ANP 

 
 

Fonte: EPE, a partir de dados ANP (2010, p. 107). 

Verifica-se um crescimento substancial, tanto do volume arrematado como do número de 

ofertantes, ao longo do desenvolvimento do programa, o que demonstra o sucesso do 

governo no sentido de promoção da oferta e estímulo aos investidores privados. Através dos 

leilões de biodiesel, a ANP visa garantir o abastecimento do mercado inicialmente pelos 

primeiros anos do programa. Por ser uma medida compulsória, a demanda está criada e o 

fornecimento de biodiesel passa a ser uma constante. 

Esta estabilidade no fornecimento serve de incentivo para crescentes investimentos na 

produção de biodiesel, especialmente através de projetos implementados nas regiões e 

voltados ao desenvolvimento humano e social. 

Atualmente, os principais elementos do PNPB, tais como, a obrigatoriedade de uso, os 

benefícios fiscais e o incentivo à agricultura familiar, são regidos por lei federal. 

Recentemente, o Governo Federal – diante das reivindicações dos produtores nacionais de 

biodiesel (que continuam pressionados por uma capacidade instalada de produção que 

supera, em muito, a demanda atual pelo biocombustível) – estuda a possibilidade de 

aumentar, acima de 5%, o percentual mínimo obrigatório de mistura do biodiesel ao diesel 

mineral. 

2.4.2.2.2. Players 
 
Segundo dados da ANP, até abril de 2010, existiam 66 plantas produtoras de biodiesel 

autorizadas para operação no país, correspondendo a uma capacidade total autorizada de 

13.897,33 m3/dia (ANP, 2010). Destas 66 plantas, 49 possuíam autorização para 

comercialização do biodiesel produzido, correspondendo a 11.834,83 m3/dia de capacidade 

autorizada para comercialização. 
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Figura 2.10 – Plantas produtoras de biodiesel no Brasil 

 

 
Fonte: ANP (2010). 

Havia ainda, nesta época, cinco novas plantas de biodiesel autorizadas para construção e seis 

plantas de biodiesel autorizadas para ampliação de capacidade. 

A capacidade instalada de processamento de biodiesel, das usinas que possuíam licença para 

operação e daquelas já autorizadas pela ANP para comercialização, é apresentada na Tabela 

2.24: 
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Tabela 2.24 – Capacidade instalada de processamento de biodiesel 

 
 

2.4.2.2.3. Produção atual 

Entre os diversos países que produzem o biodiesel, o Brasil é, atualmente, um dos maiores 

produtores mundiais, como pode ser observado no Gráfico 2.19. 

 
Gráfico 2.19 – Produção mundial de biodiesel em 2008 (em milhões de litros) 

Fonte: IPEA (2010), baseado em Duarte (2009, p. 21). 

O país, quarto produtor mundial em 2008, transformou-se, num curto espaço de tempo, no 

segundo maior produtor deste biocombustível e também no seu segundo maior mercado 

consumidor, tendo, no médio prazo, amplas condições de chegar à líder mundial na produção 

deste biocombustível. A produção nacional saltou de 69 milhões de litros, em 2006, para 405 

milhões, em 2007, e 1,17 bilhão de litros, em 2008, como pode ser observado na tabela a 

seguir: 
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Tabela 2.25 – Produção de biodiesel no Brasil (2000-2010) (mil m3) 

 
 Fonte: Elaborado pelo próprio autor, baseado em dados da ANP (2010). 

Em 2009, com a implementação do B3 e B4, o consumo de biodiesel atingiu 1,6 bilhão de 

litros, para uma capacidade de produção girando em torno de 4,3 bilhões de litros (Boletim 

DCR, 2010), o que revela uma grande capacidade produtiva ociosa nesta indústria, o que 

pode ser verificado no gráfico a seguir: 

 
Gráfico 2.20 – Evolução anual da produção de biodiesel, da demanda compulsória e da capacidade nominal autorizada pela ANP 

Fonte: ANP (2010). 

Em razão da grande capacidade ociosa da indústria e do potencial para expansão da oferta 

pelos produtores, desde 1º de janeiro de 2010, o óleo diesel comercializado em todo o Brasil 

contém 5% de biodiesel. Conforme explicado anteriormente, esta regra foi estabelecida pela 

Resolução nº 6/2009 do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), publicada no 
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Diário Oficial da União (DOU), em 26 de outubro de 2009, que aumentou de 4% para 5% o 

percentual obrigatório de mistura de biodiesel ao óleo diesel. A contínua elevação do 

percentual de adição de biodiesel ao diesel faz do Brasil, atualmente, um dos maiores 

produtores e consumidores de biodiesel do mundo. 

Com o aumento da mistura obrigatória, o Brasil deverá produzir, em 2010, aproximadamente 

2,5 bilhões de litros de biodiesel para atender a demanda do B5. Porém, é válido relembrar 

que a capacidade de produção do país é de praticamente o dobro, sendo, atualmente, cerca de 

4,3 bilhões de litros. Mesmo que o B-5 amplie a demanda de biodiesel para 2,5 bilhões de 

litros, o volume ainda é bastante inferior à capacidade autorizada pela ANP. Isso coloca a 

indústria, como um todo, trabalhando com somente 54% da capacidade em funcionamento, o 

que implica um nível de capacidade ociosa muito elevada. 

No âmbito do PNPB, as cinco culturas básicas são: a soja, a mamona, o dendê, o algodão e o 

girassol. O óleo de soja é, atualmente, o carro chefe da produção de biodiesel no Brasil. De 

acordo com dados da ANP, a matéria-prima vem sendo responsável por 70% a 85% da 

produção do biocombustível nos últimos anos. Outras matérias-primas com participação 

significativa são: o sebo bovino, que vem sendo utilizado entre 10 e 20%, e o óleo de 

algodão, com 1 e 5%. Outros materiais graxos participam residualmente. 

O Gráfico 2.21 apresenta as matérias-primas utilizadas na produção de biodiesel no ano de 

2009, segundo informações prestadas pelos produtores à ANP. O óleo de soja representa o 

principal insumo utilizado para produção do biodiesel comercializado nestes leilões, com o 

sebo bovino aparecendo com a segunda participação. 
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Gráfico 2.21 – Principais matérias-primas utilizadas para produção de biodiesel (janeiro/2009 a março/2010) 

Fonte: ANP (2010). 

Pode-se observar que o óleo de soja, o algodão e o sebo bovino são largamente utilizados na 

produção de biodiesel; enquanto os demais ainda não, embora apresentem potencial. 

O Gráfico 2.22, por sua vez, mostra que, em março de 2010, 85% do biodiesel fabricado no 

Brasil utilizava o óleo de soja como matéria-prima. Este quadro reflete a oferta interna de 

óleos e gorduras, pois, atualmente, somente o óleo de soja e o sebo bovino possuem a escala e 

a disponibilidade necessárias para alavancar o programa nacional. Sem eles, não seria 

possível desenvolver, no curto prazo, o programa de biodiesel. Portanto, para se pensar em 

um cenário de aumento do consumo de biodiesel é importante analisar a capacidade produtiva 

brasileira de soja. 
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Gráfico 2.22 – Matérias-primas utilizadas para produção de biodiesel 
Fonte: ANP (2010). 

Atualmente, o óleo de soja responde por 73,3% da disponibilidade de óleos e gorduras no 

Brasil, seguido pelo sebo bovino, gordura de frango e banha de porco, que, juntos, somam 

11,6%. Observa-se, na Tabela 2.26, que os demais óleos têm menor participação na oferta 

nacional, tais como o óleo de palma e o óleo de algodão. 

Tabela 2.26 – Disponibilidade de óleos vegetais e gorduras animais no Brasil 2007 (mil tons) 

 
 Fonte: ABIOVE (2009, p. 12). 
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Dessa forma, a oferta de matéria-prima (além da soja) é o gargalo central do setor e 

continuará a sê-lo por mais alguns anos, considerando-se a estimativa de especialistas da 

EMBRAPA, de que a viabilização de novas oleaginosas só ocorrerá por volta de 2014-2016. 

Dentro do planejamento do governo de ampliar a produção de biodiesel, a soja pode ajudar, 

mas deve-se recordar que ela possui um rendimento menor que outras espécies como o dendê, 

o girassol e até mesmo a colza, de maior produtividade em relação à produção de óleo. A 

predominância atual do óleo de soja no Brasil pode, porém, criar novas oportunidades para o 

agronegócio nacional, como será visto mais adiante. 

2.4.3. Resumo  
 
Ao longo da última década, observou-se crescimento expressivo do consumo de todos 

combustíveis automotivos no Brasil (tanto derivados de petróleo quanto biocombustíveis), 

fato que pode ser verificado no gráfico a seguir: 

-
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Gráfico 2.23 – Vendas, pelas distribuidoras, dos derivados combustíveis de petróleo - 2000-2010 (mil m3) 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, baseado em dados da ANP (2010). 
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Tabela 2.27 – Vendas, pelas distribuidoras, dos derivados combustíveis de petróleo - 2000-2010 (mil m3) 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, baseado em dados da ANP (2010). 

O combustível mais utilizado atualmente – e ainda apresentando elevada taxa de crescimento 

– é o óleo diesel mineral, com um consumo, em 2009, de aproximadamente 44 bilhões litros. 

Em segundo lugar vem o consumo de gasolina C (já contendo, em sua composição, 25% de 

etanol anidro), com aproximadamente 25 bilhões de litros vendidos em 2009. Observa-se que 

o crescimento no consumo da gasolina foi bastante moderado nos últimos anos, apresentando 

a menor taxa entre os quatro combustíveis analisados. Como explicado anteriormente, o 

crescimento da demanda por combustíveis para motores de ciclo Otto vem sendo ocupado, 

principalmente, pelo aumento no consumo do etanol hidratado, que, por sua vez, apresentou 

a taxa de crescimento mais elevada entre os quatro combustíveis, com destaque do 

crescimento a partir de 2003 (ano de lançamento dos automóveis flex-fuel). O consumo de 

etanol hidratado atingiu, aproximadamente, 16,5 bilhões de litros em 2009, um crescimento 

superior a 500% em relação ao volume consumido em 2003. Finalmente, em último lugar, 

aparece o consumo de biodiesel, que, embora apresentando taxas de crescimento bastante 

elevadas, partiu de uma base praticamente inexistente, uma vez que sua produção comercial 

teve início somente em 2005 (e, efetivamente, em grande escala, somente a partir de 2008). 

O consumo de biodiesel vem aumentando consistentemente, tendo atingido 1.6 bilhão de 

litros em 2009, com projeção de alcançar 2,5 bilhões de litros em 2010. 

Para 2010 – em virtude das otimistas projeções de crescimento econômico – estima-se 

elevado crescimento no consumo de diesel mineral, diretamente acompanhado pelo 

crescimento no consumo do biodiesel, em razão da mistura obrigatória de 5% atualmente em 

vigor no país. Quanto aos mercados de etanol hidratado e gasolina, espera-se, pela primeira 

vez na década, uma redução na demanda por etanol e um sensível aumento na demanda por 

gasolina (contendo 25% de etanol anidro). Esta mudança de tendência reflete a recente alta 

dos preços do açúcar no mercado global, que provocou um redirecionamento de parte da 

cana-de-açúcar para a produção do açúcar em detrimento do etanol, fazendo, por sua vez, 

com que os preços de etanol se elevassem no mercado brasileiro. Consequentemente – e visto 

que os preços da gasolina não sofreram grandes alterações em 2010 – elevou-se a 

competitividade da gasolina em muitos estados brasileiros, fazendo com que o uso do etanol 

não seja mais vantajoso em muitas regiões, explicando a expectativa de migração do 
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consumo entre os dois combustíveis. No entanto, este movimento deve ser apenas 

temporário, não afetando a tendência de longo prazo para estes dois combustíveis, com 

projeções de elevação do consumo do etanol hidratado e estabilidade no consumo da gasolina 

C. 

Quanto à balança comercial de combustíveis, pode-se observar, pela tabela 2.28, que o Brasil 

tem se comportado, na última década, sistematicamente como exportador líquido de gasolina 

e importador líquido de diesel mineral. 

Tabela 2.28 – Balanço entre importação e exportação de derivados de petróleo – 2000-2010 (mil m3) 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, baseado em dados da ANP (2010). 

Consumindo aproximadamente 44 bilhões de litros de óleo diesel por ano (com perspectiva 

de chegar a 49 bilhões em 2010), o Brasil importa entre 5 e 15% do diesel mineral necessário 

para a movimentação de sua frota de transporte, o que representa um volume entre dois a seis 

bilhões de litros de diesel por ano. 

Por outro lado, com uma demanda por gasolina praticamente estagnada nos últimos anos – 

em razão da expansão do consumo do etanol hidratado – o Brasil vem exportando, 

sistematicamente, entre 1,9 e 3,7 bilhões de litros por ano, o que representa entre 10 a 20% 

do total de gasolina produzida no Brasil. 

Sob a ótica econômica, a exportação de combustíveis tende a gerar divisas externas para o 

país (um saldo positivo na balança comercial), enquanto que para a importação (caso do 

diesel) esta relação é inversa. Portanto, neste caso, o país precisa gastar divisas para importar 

o combustível. A tabela 2.29 mostra o volume de divisas despendido e gerado com a 

importação e exportação de combustíveis, nos últimos dez anos. 

Tabela 2.29 – Balanço entre importação e exportação de derivados de petróleo por produto – 2000-2010 (US$ mil FOB) 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, baseado em dados da ANP (2010). 

Observa-se que a gasolina tem, sistematicamente, proporcionado uma geração de divisas 

através da exportação, enquanto que, para o diesel, como existe uma necessidade de 

importação deste combustível, esta relação é inversa. 
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Do ponto de vista do consumo de diesel, o volume importado poderia, teoricamente, ser 

substituído pelo biodiesel, o que representaria uma economia anual de divisas para o país da 

ordem de vários bilhões de dólares. 

A elevação do percentual de biodiesel, por determinação do governo, já fez com que o país 

deixasse de importar parte do óleo diesel consumido em 2009, economizando 

aproximadamente US$ 1,2 bilhão. 

No entanto, enquanto principal componente do custo de produção do biodiesel, o óleo de soja 

tem impacto direto sobre o preço final deste combustível, representando mais de 80% do 

custo total, sem impostos. O preço do óleo de soja, assim como dos combustíveis, sofre 

influência direta do mercado internacional. Por ser uma commodity, seu valor é cotado nas 

bolsas de mercadorias de todo o mundo. Esta relação faz com que o preço do biodiesel 

dependa mais do preço internacional da soja do que de outros fatores, com algumas 

implicações importantes, que serão explicadas mais adiante. 

2.4.4.  Projeções 

2.4.4.1. Projeções gasolina e etanol 

A projeção da demanda de gasolina automotiva foi obtida de estimativas de um modelo 

desenvolvido pela EPE (2010), no qual foram utilizados vários parâmetros, desde o 

crescimento do PIB e seu reflexo nas vendas de veículos no país, até a preferência do 

consumidor entre a gasolina e o etanol no abastecimento de veículos flex-fuel.  

Baseado em dados da ANFAVEA (2010), em 2009, a venda de veículos leves atingiu um 

total de cerca de três milhões de unidades. Admitida a tendência de consolidação da categoria 

flex-fuel no mercado automotivo, a EPE considerou, em suas projeções, que apenas os 

automóveis importados e os de topo de linha serão dedicados à gasolina, correspondendo a 

5,3% das vendas, sendo os 94,7% restantes de automóveis da modalidade flex-fuel, em todo o 

horizonte de projeção. Considerou-se, ainda, que não haverá venda de automóveis dedicados 

ao etanol neste período (EPE, 2010). 

Como resultado destas premissas de vendas, a frota de veículos leves apresentará a evolução 

exposta no Gráfico 2.24, desagregada por tipo de combustível utilizado. 
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Gráfico 2.24 – Perfil da frota de veículos leves por combustível 

Fonte: EPE (2010, p. 44). 

Por sua vez, a demanda global de combustíveis, expressa em gasolina-equivalente, para a 

frota de veículos ciclo Otto, é mostrada no Gráfico 2.25: 

 

Gráfico 2.25 – Demanda final de energia para veículos leves ciclo Otto 
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Quanto ao consumo de etanol, a projeção da demanda de etanol carburante – hidratado e 

anidro – no Brasil, para o período 2010-2019, encontra-se no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 2.26 – Projeção da demanda total de etanol (2010-2019) 

Fonte: EPE (PDE 2010, p. 250) 

Em relação às exportações, observa-se que, no médio prazo – com a recuperação das 

economias mundiais e novos acordos internacionais sobre mudanças climáticas – o volume 

exportado de etanol brasileiro deverá apresentar crescimento substancial. 

O Gráfico 2.27, elaborado pelo EPE, mostra as projeções de exportação do etanol brasileiro 

para a próxima década: 



97 
 

 

 

Gráfico 2.27 – Projeção total das exportações brasileiras de etanol (2010-2019) 

Fonte: EPE (2010), a partir de EIA, F.O.Licht, Petrobras. 

Assim, e considerando as projeções da EPE, verificamos que o mercado brasileiro de etanol 

deverá continuar crescendo ao longo da próxima década, devido à expansão da frota de 

veículos flex-fuel e à competitividade do etanol hidratado. O Brasil também deverá manter-se 

na liderança de vendas do mercado internacional, sem que isto represente risco ao 

abastecimento interno. 

2.4.4.2. Projeções diesel mineral e biodiesel 

Segundo projeções da Empresa de Pesquisas Energéticas – EPE, a demanda total de óleo 

diesel deverá crescer, conforme verificado na Tabela 2.30: 

Tabela 2.30 – Demanda total de óleo diesel por região (mil m³) 
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Estas projeções foram estimadas com base no cálculo do consumo potencial de diesel, obtido 

por uma relação econométrica, que correlaciona o consumo final deste combustível com o 

PIB brasileiro (EPE, 2010). 

Por sua vez, a projeção da demanda de biodiesel foi elaborada considerando-se a 

obrigatoriedade da adição do biodiesel ao diesel, prevista na Lei n° 11.097/2005 e na 

Resolução CNPE n° 06, de 16/09/2009, que alterou a adição de 5% de biodiesel no óleo 

diesel a partir de janeiro/2010. 

Tabela 2.31 – Demanda total de biodiesel por região (mil m³) 

 

 

A produção de volumes de biodiesel acima dos estabelecidos pela Lei n° 11.097/05 – que 

poderiam ser produzidos considerando-se a atual grande capacidade ociosa das usinas 

brasileiras – depende, ainda, da viabilidade econômica desta iniciativa. Até o momento, a 

produção de biodiesel não tem apresentado, no Brasil, a viabilidade econômica esperada, 

resultado principalmente de fatores como: elevação dos preços das matérias-primas 

tradicionais (caso da soja), falta de volume de matérias-primas alternativas para produção do 

biodiesel em escala comercial e estrutura atual de tributação dos combustíveis no Brasil. 

Sendo assim, não se vislumbra a utilização do biodiesel além do percentual obrigatório nos 

próximos dez anos, a menos que haja, neste período, alguma alteração na estrutura de 

tributação sobre os combustíveis no Brasil, ou um novo incremento da obrigatoriedade de 

mistura do biodiesel ao diesel mineral. 

O consumo de biodiesel e a parcela de biodiesel que deverá ser produzida com óleo de soja, 

no período decenal, foram projetados pela EPE, que considerou o índice médio dos últimos 

leilões na distribuição das matérias-primas. Estas projeções podem ser verificadas no Gráfico 

2.28: 
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Gráfico 2.28 – Produção de óleo de soja x demanda de biodiesel (2010-2019) 
Fonte: EPE (2010), a partir de dados do MAPA. 

Outros insumos, tais como: gordura animal, dendê, mamona e algodão, provavelmente serão 

utilizados como insumos complementares, sem, no entanto, alterar significativamente as 

porcentagens do mix atual.  No entanto, a continuidade das pesquisas em andamento poderá 

distinguir outras oleaginosas para a composição da cesta de cultivos disponíveis para 

extração de óleo destinado à produção de biodiesel. Assim, um dos principais desafios para o 

programa de biodiesel, nos próximos anos, será o desenvolvimento, em escala industrial, de 

oleaginosas alternativas e da definição de cadeias produtivas complementares à soja. 

2.5. Críticas ao PNPB 
 

Quando lançado, em 2004, o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) 

prometia a inclusão social de pequenos produtores rurais, combinada com a disseminação de 

fontes alternativas de oleaginosas (como a mamona), sendo este um dos pilares de 

sustentação política do PNPB e uma das principais bandeiras de propaganda oficial do 

governo. 

Mas desde que o país começou a produzir biodiesel, o domínio da soja entre as matérias-

primas utilizadas para a sua produção nunca chegou a ser ameaçado. Apesar de, nos últimos 

anos, o Governo Federal ter incentivado o cultivo de outras oleaginosas para atender ao 

programa, a produção, em escala industrial, de outras fontes que não a soja ainda está muito 

distante da realidade, e a situação, ao que parece, tenderá a permanecer assim pelos próximos 
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anos. 

Além disso, segundo dados levantados pela agência Repórter Brasil, o direcionamento do 

grão para o setor de geração de energia tem sido cada vez maior. Enquanto em 2008 foram 

consumidos 3,5 milhões de toneladas de soja para a produção de biodiesel, o que 

representava cerca de 5,8% de toda a safra da época; espera-se, em 2010, que 8,3 milhões de 

toneladas deverão virar biocombustível, quantidade que equivale a 12,3% do total produzido 

(REPÓRTER BRASIL, 1/5/10). Ou seja, em apenas dois anos, a proporção de soja, 

direcionada para produção de biodiesel, mais que dobrou. O espaço da oleaginosa, dentre 

todas as matérias-primas utilizadas para produção de biodiesel, cresceu de 74% em fevereiro 

de 2009, para 85,5% em março de 2010, enquanto o do sebo bovino regrediu de 19% para 

11,2%, de acordo com a ANP (AGÊNCIA ESTADO, 13/5/10). Assim, estima-se que o óleo 

de soja continuará sendo a principal matéria-prima para a produção de biodiesel, nos 

próximos anos. 

Estes fatores têm gerado uma série de críticas e discussões em torno do PNPB, críticas estas 

que vão desde a falta de diversificação de matérias-primas para produção do biodiesel e a 

dependência excessiva do programa em relação à soja, até outras mais severas, como: 

alegações de não atendimento das metas sociais; concorrência com a produção de alimentos; 

impacto nas cotações mundiais de commodities e insinuações de aumento no desmatamento 

da Amazônia causado pelo avanço da produção de soja. 

Nesta seção, comentar-se-á cada uma destas críticas de forma sucinta, abordando os fatores 

por trás dos fatos, a fim de avaliar se realmente estes fatos refletem um fracasso do 

programa, ou se existem outras visões que também deveriam ser consideradas para melhor 

compreensão do cenário global. Importante ressaltar que potencialidades podem estar ocultas 

por trás dos fatos observados, com crescentes oportunidades de desenvolvimento ao longo da 

consolidação do programa brasileiro de biodiesel, como explicado a seguir: 

2.5.1. Falta de diversificação de matérias-primas 
 
A primeira crítica ao programa refere-se à falta de diversificação de matérias-primas para a 

produção do biodiesel. Conforme citado anteriormente, o óleo de soja é, atualmente, o carro-

chefe da produção de biodiesel no Brasil, contando com participação entre 70 e 85% do total 

produzido, sendo seguido pelo sebo bovino, com participação entre 10 e 20%. 
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Este quadro reflete a atual oferta interna de óleos e gorduras no Brasil. Neste momento, 

somente a soja e o sebo bovino possuem a escala e a disponibilidade necessárias para 

abastecer o programa nacional de biodiesel nesta fase inicial do programa. Sem eles, não 

seria possível desenvolver, no curto prazo, a produção do biocombustível em escala 

necessária para substituição do diesel importado, proveniente do petróleo. 

Além disso, a soja apresenta adicionalmente algumas vantagens no curto prazo, que explicam 

sua grande participação no desenvolvimento do programa de biodiesel: conta com uma 

cadeia produtiva já estruturada; apresenta retorno num período curto (ciclo anual); dispõe de 

uma estrutura de pesquisa já consolidada (permitindo a solução rápida para pragas/doenças 

que possam afetar a cultura); possui cultivo adaptado a diversas áreas do Brasil (incluindo a 

região de cerrados); permite armazenagem do grão por longos períodos (protegendo o 

produtor de possíveis oscilações de preço); e, o mais importante, tem custo de produção do 

óleo baixo (sendo superior apenas ao custo de produção do óleo de algodão e da gordura 

animal). 

Isto não significa, contudo, que o Brasil dependa da soja. Segundo Amaral (2009, p 11), 

“poder contar com a soja é, sim, uma vantagem estratégica do país, pois confere capacidade 

de produzir rações para a os segmentos de carnes de frango, suína e outras e, 

concomitantemente, atender às necessidades de óleos vegetais”. Ainda segundo este autor, 

“essa situação só foi possível após mais de 30 anos de pesquisas no Brasil realizadas pelos 

setores público e empresarial, as quais posicionaram a produção nacional na fronteira 

tecnológica mundial, juntamente com EUA e Argentina.”, referindo-se ao desenvolvimento 

da soja, no Brasil, nas últimas décadas. 

Feitas estas considerações, vale ressaltar que existe ainda muito espaço para o 

desenvolvimento de outras culturas oleaginosas anuais no país, tais como o girassol, o 

algodão e a colza. Estas plantas, que têm características de plantio e colheita semelhantes à 

soja, possuem um teor de óleo muito superior ao da soja e ainda apresentam uma 

produtividade agrícola baixa no Brasil (em relação a outros grandes países produtores). Em 

termos comparativos, o teor de óleo da soja é de 18% e o do caroço de algodão, em torno de 

15%, já o da colza situa-se na faixa de 40% e o do girassol, 41%. Isto as torna potenciais 

alternativas, viáveis e adequadas, à produção de óleo, também de fácil implementação no 

curto prazo por sua semelhança com a cultura da soja. 
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Gráfico 2.29 – Produtividade média brasileira, mundial e dos principais produtores 

Fonte: AMARAL (2009, p. 12), adaptado de Oil World e ABIOVE (2009). 

Entretanto, para o médio e longo prazo, deve-se caminhar para a difusão de oleaginosas de 

cultivo permanente, ganhando espaço o pinhão-manso e as palmáceas oleaginosas (com 

destaque para o dendê). A grande vantagem destas matérias-primas está no alto teor de óleo 

por área, e pelo fato de serem plantas perenes, com ciclo produtivo longo. 

Entretanto, o prazo para retorno do investimento é longo (resultando em alto risco), e, 

portanto, o investimento no desenvolvimento destas culturas só ocorrerá com a certeza, pelo 

investidores, da continuidade do programa brasileiro de biodiesel. Além disso, faltam ainda 

pesquisas que confirmem o ciclo produtivo exato destas oleaginosas perenes, sua real 

eficiência e grau de suscetibilidade a doenças e pragas. A EMBRAPA e outros órgãos de 

pesquisa públicos, no entanto, têm feito grande esforço em tais pesquisas, com perspectivas 

de obtenção de resultados num horizonte de médio prazo. 

2.5.2. Dependência excessiva da soja  

Quanto à crítica de que o programa de biodiesel depende excessivamente da soja, tornando-

se refém e, ao mesmo tempo, maior driver da produção desta matéria-prima, utilizaremos a 

explicação de Amaral (2009, p. 6): 

[...] muito se fala sobre o assunto. Para melhor esclarecimento é muito importante 
explicarmos a composição física da soja, pois isso tem implicações econômicas 
fundamentais para qualquer exercício de previsão que se queira fazer. 

Em média, a oleaginosa tem, em sua composição física, 78% de farelo protéico e 
19% de óleo. Essas porcentagens variam de ano para ano, pois dependem das 
variedades plantadas e das condições edafoclimáticas. Por exemplo, uma variedade 
com teor de proteínas mais elevado tende a ter um teor de óleo mais baixo, e vice-
versa. 
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Contudo, deve-se ter em mente que mesmo esses fatos não são suficientes para 
alterar essas porcentagens de maneira significativa. No caso do farelo, essa diferença 
não chega a 3%, enquanto no óleo não atinge 1%.  

Portanto, não é viável, economicamente, planejar o aumento da área de soja em 
função da demanda por óleo de soja para biodiesel. É um equívoco imaginar que o 
setor privado toma decisões para apenas 1/5 de um produto e deixa outros 4/5, 
correspondentes ao farelo, sem mercado definido. 

Se o biodiesel levasse ao aumento da produção de soja no mesmo volume da 
demanda pelo óleo, haveria um excedente de farelo de soja que não encontraria 
consumidor.  Para vendê-lo, a indústria seria obrigada a vendê-lo a preços abaixo 
dos praticados no mercado e assim incorreria em prejuízos. 

Por exemplo, para 2009 é estimada uma demanda em torno de 1,3 milhões de 
toneladas de biodiesel. Se para utilizar este óleo fosse necessário plantar novas áreas 
de soja, seriam então produzidas mais 6,6 milhões de toneladas do grão, equivalente 
a 11,4% da safra 2008/09. 

Como conseqüência, seriam produzidos 5,0 milhões de toneladas de farelo que 
teriam que encontrar um destino. No mercado interno, isso representa 43% do atual 
consumo interno de farelo. Já nas exportações, 40% das vendas externas atuais. No 
ritmo de crescimento atual da produção de carnes, principalmente de frango e 
suínos, isso resultaria em depressão de preços, dificuldades de comercialização e 
perdas econômicas. 
Como afirmou a Oil World (1999, p.23), empresa tradicional na área de oleaginosas, 
farelos e óleos, escreveu no seu relatório de projeções para 2020 “Soybeans – 
traditionally regarded as an oilseed – are primarily a meal-seed with an oil content 
of 18-19% and a meal/pellet content of 79-80%.” Ou seja, a soja tem sua produção 
orientada pela demanda por proteínas vegetais. 

Dessa forma, em relação ao principal driver da produção de soja, Amaral (2009, p. 7), 

baseado em informações da Oil World, conclui, em seu texto que: 

O que leva ao aumento da produção de soja é o aumento da demanda pelo seu 
principal produto: o consumo de carnes, especialmente as carnes de aves e suínos, os 
quais precisam de farelo de soja para o crescimento rápido e sadio dos animais. 
Nesses casos, o produto participa em torno de 18% da composição das rações. 

Isso já foi documentado em diversos estudos de instituições mundialmente 
respeitadas pelo seu trabalho no setor de oleaginosas. Uma publicação da UNCTAD 
(1990, p.45) já dizia “[...] Even when oil prices are high and meal prices relatively 
low (as was the case in 1984), meal provides more than 50% of the value of the 
crop. The overall demand for soya beans is therefore largely dependent on the 
demand for meal used as feedstuff, derived from the demand for livestock products 
(dairy and meat). The rising demand for meat in general and for white meat in the 
industrialized countries in particular has increased the demand for soya-bean meal, 
which is a basic ingredient in compound feeds.” 

A Oil World (1999, p.23), afirma sobre o assunto “Although there have been 
periods when the tightness in the oil market has been the driving force for à further 
increase in soybean cultivation, it was still mainly the rapidly expanding world 
protein demand expanding world protein demand was behind the outstanding 
growth in soybean cultivation from 44 Mn ha worldwide in the five years ended in 
the 79/80 season to almost 67 Mn ha in the current 5-year period 95/96 until 
1999/2000.” 

Essa necessidade surge em um mundo onde as forças econômicas estão mudando 
rapidamente com o crescimento persistente e acelerado dos países em 
desenvolvimento. É esse crescimento, aliado à urbanização e às mudanças de 
hábitos alimentares, que está levando ao aumento do consumo per capita de 
proteínas animais em mercados que representam uma parcela expressiva da 
população mundial. 
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São países muito populosos e que partiram de níveis de consumo de alimentos muito 
baixos e, por isso, aumentos de renda tendem a serem gastos em alimentação e 
outros bens de primeira necessidade. 

Conseqüentemente, milhões de pessoas em países como China, Índia, Rússia, Tigres 
Asiáticos e mesmo o Brasil passaram a consumir mais carnes e impulsionaram a 
demanda mundial de grãos para rações. 

Na China, por exemplo, país com mais de 1,3 bilhões de habitantes, o consumo de 
carne de frango cresceu mais de cinco vezes desde 1990, e o de carne suína mais que 
duplicou. No mundo, a demanda por carne de frango aumentou em mais de 150% e 
a de carne suína em mais de 50%. 

Foi por esse motivo que a produção de farelos no mundo praticamente dobrou em 
menos de 20 anos, segundo dados da Oil World. Entre 1990 e 2008, a oferta desses 
produtos partiu de 134,51 milhões de toneladas e atingiu 265,29 milhões de 
toneladas, respectivamente. O farelo de soja responde por boa parte desse aumento: 
saiu de uma produção de 70,3 milhões de toneladas em 1990 para 163,0 milhões de 
toneladas em 2008, crescimento de 132%. 

Estas constatações ficam claras quando analisadas as séries históricas de consumo das carnes 

de frango e suína nos principais países consumidores: 

 
Gráfico 2.30 – Consumo de carne de frango no mundo 

Fonte: AMARAL (2009, p. 8), baseado em dados do USDA. 
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Gráfico 2.31 – Consumo de carne suína no mundo 

Fonte: AMARAL (2009, p. 9), baseado em dados do USDA. 

Além disso, Amaral (2009, p. 9), ainda baseado em informações da revista Oil World, reforça 

a colocação de que o que leva ao aumento da produção de soja é o aumento global da 

demanda por carnes (alimentados pelo de farelo de soja). 

A Oil World (1999, p.23), resumiu essas tendências “The recent strong rise in 
soybean meal production and usage has exceeded what was experienced in the 
seventies and eighties and was linked to the accelerating world demand for livestock 
products and increasing acceptance of soybean meal.” E concluiu “World demand 
for oil meals in general and for soybean meal in particular has benefitted in the 
nineties from the rising commercialization of livestock production and thus from a 
rising demand for specific compound feeds.” 

Assim, podemos afirmar que, apesar de a participação da soja ser grande na produção 

brasileira de biodiesel, a produção e os preços internos do grão não são influenciados pela 

demanda para a fabricação do combustível. A formação do preço interno da oleaginosa 

permanece dependente do mercado internacional, sendo bastante difícil desvencilhar as 

cotações domésticas da Bolsa de Chicago, visto que a soja é uma commodity global. 

Além disso, a produção de diesel renovável, à base de soja, constitui uma maneira alternativa 

de agregar valor às exportações brasileiras, desestimulando a venda do grão in natura e 

incentivando os embarques de carnes (alimentadas com o farelo resultante da produção do 

biodiesel). Esta seria uma forma de contrapor o desestímulo fiscal na exportação de bens de 

maior valor agregado na cadeia da soja, causado pela implantação da Lei Kandir a partir de 

1996, explicado de forma completa em monografia sobre o tema (FERRÉS, 2006). Importante 

lembrar que, atualmente, cerca de 40% da soja exportada pelo Brasil sai do país como grão 

(GAZETA DO POVO, 1/6/10), e que a produção de biodiesel tem avançado justamente sobre 

este volume, que antes era exportado in natura. 



106 
 

 

Assim, podemos inferir que a produção de biodiesel não leva ao aumento da produção de soja 

por si só, mas, sim, que ela pode estimular o processamento local da soja, atualmente 

exportada in natura, o que constitui um fator positivo para o país, uma vez que agrega valor à 

produção industrial brasileira, além de possibilitar a exportação de produtos com maior valor 

agregado (farelos e carnes). 

2.5.3. Não atendimento das metas sociais 

A terceira crítica reside na afirmação de que o PNPB não tem proporcionado os ganhos 

sociais pretendidos no início do programa de biodiesel, principalmente em razão da 

utilização majoritária da matéria-prima soja desde o início do programa, estando, portanto, 

em desacordo com o foco no qual foi criado. 

Apesar do estímulo do selo social e da importância da agricultura familiar para a produção do 

biocombustível, diversos fatores têm dificultado o cumprimento da meta de inclusão social. 

Segundo críticos do programa, a soja é cultivada em grandes áreas de monocultura, com 

sistema produtivo altamente mecanizado, restringindo a inclusão social de pequenos 

agricultores. Além disso, também se afirma que a lógica econômica da relação entre aumento 

de escala e redução de custos tem persistido, gerando forte concentração da produção e, 

portanto, reforçando a restrição social de pequenos agricultores. 

Realmente, a expansão do mercado de biodiesel não implica, necessariamente, que a 

participação dos agricultores familiares seja ascendente. No entanto, no contexto do PNPB, 

foram implementadas mudanças de regras para estimular a participação da agricultura 

familiar e outras culturas na produção de biodiesel. Uma destas mudanças foi a Instrução 

Normativa nº 01, de fevereiro de 2009, que alterou percentuais mínimos de valores de 

aquisição de matéria-prima da agricultura familiar para concessão do selo social, o que 

poderia facilitar o acesso de indústrias às isenções fiscais previstas pelo selo. Ao mesmo 

tempo, esta instrução permitiu que gastos com assistência e capacitação técnica dos 

agricultores familiares, despesas com análise de solos e doação dos insumos de produção 

(como sementes, mudas, adubos, corretivo de solo, horas/máquina e combustível) fossem 

incluídos nos custos de aquisição de matérias-primas da produção familiar. Finalmente, 

garantiu vantagens às indústrias que compram matérias-primas alternativas à soja, aplicando 

um fator multiplicador de 1,5 na quantidade de oleaginosas alternativas compradas pelas 

usinas, facilitando a adesão ao selo. 
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Todas estas ações devem refletir, no médio prazo, na diversificação das matérias-primas para 

produção do biodiesel, proporcionando condições favoráveis no investimento e 

desenvolvimento de cadeias produtivas alternativas. 

2.5.4. Concorrência com produção de alimento 

Uma quarta crítica refere-se aos efeitos do mercado de biocombustíveis sobre a produção de 

alimentos. Esta preocupação pode ser verificada em Bueno, Esperancini e Takitane (2009, p. 

511): 

Alguns autores, como Santana (2007), expressam essa preocupação indicando que a 
expansão da produção de biocombustíveis pode colocar em risco a soberania 
alimentar e agravar o problema da produção de alimentos. Citam como exemplo o 
México, que com o aumento das exportações de milho para abastecer o mercado de 
etanol nos Estados Unidos enfrentou elevação no preço do produto, que é a principal 
fonte de alimento da população. Esse modelo causa impactos negativos em 
comunidades camponesas, ribeirinhas, indígenas e quilombolas, que têm seus 
territórios ameaçados pela constante expansão do capital. Para o autor, uma solução 
seria o investimento em culturas oleaginosas não alimentícias, como a mamona. 

No entanto, conforme citado por Amaral (2009, p. 16), “o programa de biodiesel, ao contrário 

de prejudicar a produção de alimentos e a agricultura familiar, favorece a produção de farelos 

essenciais para a produção de carnes, especialmente as de frango e suína.”. 

A explicação para isto reside no fato de que a produção de uma tonelada de biodiesel de soja 

exige a produção de quantidade equivalente de óleo vegetal, que, por sua vez, em sua 

produção, torna disponíveis outras quatro toneladas de farelo de soja para a produção de 

rações. Assim, conforme explicação de Amaral (2009, p. 16), “[...] no caso da produção de 

frangos, sabe-se, pela composição média das rações utilizada pelos criadores, que essas quatro 

toneladas serão adicionadas ao milho e outros ingredientes e resultarão em 12 toneladas de 

carne.” 

Considerando os fatos expostos, podemos inferir que a produção de biodiesel – mesmo no 

caso do produzido a partir da soja – proporciona sinergias entre a produção de alimentos e de 

energia, ao contrário do afirmado pelos críticos do programa. 

2.5.5. Impacto nas cotações mundiais de commodities 
 
Por sua vez, a quinta crítica refere-se ao possível impacto, a partir do início da produção de 

biodiesel (em escala global), nas cotações mundiais das commodities oleaginosas. De acordo 

com esta tese, o mercado de óleos vegetais mudou, com alteração dos principais drivers de 

demanda, passando a ser influenciado pelo mercado energético. Esta visão pode ser verificada 
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em artigo do Instituto de Economia Agrícola de São Paulo (IEA), publicado em 2008: 

Até recentemente as oscilações nas produções das principais oleaginosas, a demanda 
por proteína e mesmo a procura por alimentos na forma de óleo (derivada do 
crescimento econômico e populacional) se constituíam em fatores suficientes para 
justificar as alterações no quadro da oferta e demanda e, conseqüentemente, nos 
níveis de preços. Atualmente, o comportamento do mercado de óleos vegetais 
também é determinado pelo biodiesel, em função do aumento na procura por óleos 
vegetais para esse biocombustível. 

A avaliação da demanda mundial de óleos vegetais por finalidade: alimentícia e 
industrial (para a produção de biodiesel) mostra quanto à questão energética tem 
modificado o consumo desse co-produto, nos últimos anos. Entre 2003/04 e 
2007/08, o consumo total de óleos cresceu 26,2%, sendo que para alimentos em 
18,2% e para fins industriais na ordem de 76,0%, ao saltar de 13,7 para 24,1 milhões 
de toneladas entre os extremos do período. Desse modo, o uso industrial apresenta 
crescimento relativo de 13,7% para 19,1%, enquanto a parcela para alimentos é 
decrescente, de 86,3% para 80,6% do total. Depreende-se, assim, que o aumento na 
demanda por óleos vegetais se deve principalmente ao uso como matérias-primas 
para o biodiesel 

A tese exposta é reforçada pelos dados da Tabela 2.32, que mostra o crescimento percentual 

do consumo de óleos vegetais para fins industriais, entre 2003 e 2008: 

Tabela 2.32 – Mundial de óleos vegetais para fins alimentícios e industriais, 2003/04 a 2007/08 (em milhões de t e %) 
Ano Consumo total (a) Alimentos (b) Industrial (c) (b/a) (c/a) 

2003/04 100,4 86,7 13,7 86,3 13,7 
2004/05 107,9 91,4 16,5 84,7 15,3 
2005/06 115,3 95,8 19,5 83,1 16,9 
2006/07 121,5 99,3 22,2 81,7 18,3 
2007/08 126,7 102,5 24,1 80,9 19,1 

 
Fonte: IEA (2008, p. 2). 

Quando observamos os dados para o consumo de óleo de canola na União Europeia, no 

mesmo período, verificamos uma utilização ainda mais expressiva do óleo para fins 

energéticos: 

 
Gráfico 2.32 – Consumo de óleo de canola por finalidade, União Europeia, 2003/04 a 2007/08 

Fonte: IEA (2008, p. 2), baseado em OILSEEDS (2007). 
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Ainda segundo o artigo do IEA, o uso de óleos vegetais como alternativa ao petróleo 

modificou o mercado internacional de oleaginosas, que passou a incorporar o segmento 

energético da economia mundial. Desta forma, o crescimento da demanda por óleos vegetais 

para fins carburantes acirrou a competição entre potenciais exportadores (como Brasil, 

Argentina, Estados Unidos, Malásia e Indonésia), contribuiu para a redução no nível de 

estoques, e para a sustentação da alta nos preço. 

As cotações internacionais dos principais óleos vegetais de palma, soja e canola – 
responsáveis por 75,0% da produção total, se encontram em patamares sem 
precedentes. Em novembro de 2007, o preço do óleo de palma alcançou US$935/t, 
com alta de 83,0% em relação ao mesmo mês do ano passado; o de soja, 
US$1.138/t, com aumento de 68,6% e; o de canola, US$1.273/t com elevação de 
56,4% (Figura 2). 
 

 
 

Obs.: Cotações dos óleos de soja e canola em Rotterdam e de palma na Malásia. 

Gráfico 2.33 (Figura 2) – Cotações internacionais dos óleos de soja, palma e canola, novembro/2005 a novembro de 2007 

Fonte: IEA (2008, p. 2), baseado em OILSEEDS (2007). 

No entanto, ao contrário do que sugerem as informações citadas, este é mais um mito que 

deve ser desfeito. Entre 2007 e 2008, os preços da maior parte das commodities 

internacionais, não apenas agrícolas, subiram fortemente e atingiram recordes históricos. 
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Gráfico 2.34 – Índice de preços das commodities agrícolas, energéticas e industriais  

Fonte: Amaral (2009, p. 18), baseado em dados do FMI. 

O petróleo, por exemplo, partiu de um nível médio de preços entre 30 e 40 dólares, em 2004 

e 2005, e foi cotado a mais de 130 dólares em meados de 2008. De uma maneira geral, os 

preços das commodities mais que dobraram em 2008, em relação aos níveis de 2005, o que 

pode ser verificado no Gráfico 2.35: 
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Gráfico 2.35 – Índice de preços das commodities gerais, agrícolas, energéticas e industriais e do óleo de soja 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da USDA (2010) / FAO (2010) / IMF (2010). 

No entanto, logo após julho de 2008, estes preços caíram fortemente até janeiro de 2009, e se 

mantiveram, a partir de então, praticamente nos mesmos níveis de 2005, apresentando ligeira 

alta no final de 2009, como pôde ser observado no Gráfico 2.35. Diante destes fatos, o debate 
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se esvaziou , ficando evidente que o comportamento extremamente volátil dos preços não 

seria justificado unicamente pelas condições de oferta e demanda, mas também por 

movimentos especulativos do mercado financeiro. Com a crise econômica e financeira nos 

países desenvolvidos, estes movimentos diminuíram sua influência sobre os preços, anulando 

os argumentos de que o aumento dos preços dos óleos vegetais estava relacionado com o seu 

direcionamento para o mercado energético. 

2.5.6. Desmatamento da Amazônia 

Finalmente, a última crítica – com potenciais impactos sobre a opinião pública – reside na 

alegação de que a produção de soja, estimulada pelo programa brasileiro de biodiesel, estaria 

causando uma elevação do nível de desmatamento da Amazônia. 

Contudo, como verificado nos itens anteriores, não é correto estabelecer relação entre o 

programa de biodiesel e a produção da soja. Esta é uma visão simplista e equivocada, que 

não considera as peculiaridades do complexo soja. De acordo com o diretor de campanhas da 

Amazônia, do Greenpeace: “Biodiesel demand for soy oil is not seen as a significant driver 

of Amazon deforestation” (AMARAL, 2009, p. 14, baseado em BIODIESEL MAGAZINE, 

2009). 

Mesmo sabendo que não há relação entre estas variáveis, cabe uma análise mais detalhada da 

relação entre a soja e a Amazônia, a fim de desmistificar esta falsa relação. Mesmo que o 

programa de biodiesel fosse o principal responsável pelo aumento da produção de soja, – o 

que não é verdade –, podemos verificar, pelo Gráfico 2.36, que o aumento da produção de 

soja, nos últimos 30 anos, foi provocado, principalmente, pelo aumento da produtividade no 

campo, e não pelo aumento de área. Isto, por sua vez, reforça o fato de que a produção de 

soja não é o principal responsável pela aceleração do desmatamento da Amazônia, e, muito 

menos ainda, a produção de biodiesel. 
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Gráfico 2.36 – Área e produção de soja no Brasil 

Fonte: Amaral (2009, p. 13), baseado em dados da CONAB. 

De acordo com as projeções da ABIOVE (2005), em 2020, o Brasil deverá colher em torno 

de 105 milhões de toneladas de soja, sem necessidade de abertura de novas áreas de 

vegetação nativa.  Este aumento na produção irá demandar mais oito milhões de hectares, 

baseados, principalmente, no aumento da produtividade agrícola. Esta área adicional pode 

facilmente ser cultivada sem destruição de áreas florestais, através do uso eficiente dos mais 

de 170 milhões de hectares ocupados com pastagens para pecuária extensiva. De acordo com 

Amaral (2009), dada a intensidade média da lotação animal, no Brasil – de uma cabeça de 

gado por hectare – um aumento da produtividade de apenas 5%, em 12 anos, ou 0,4%, ao 

ano, seria suficiente para liberar novas áreas para a sojicultura. 

Estes são indicadores de que o Brasil dispõe de matérias-primas em volume adequado para 

atender às necessidades do programa no longo prazo sem prejuízo aos demais fins dos óleos 

vegetais, alimentícios e industriais. 
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3. INTRODUÇÃO À PROBLEMÁTICA: BIODIESEL vs. ETANOL 

Lançado com grande pompa no fim de 2004, o Programa Nacional de Produção e 
Uso de Biodiesel é considerado, por integrantes do próprio governo, 
economicamente inviável. Feita pela Secretaria de Planejamento e Investimentos 
Estratégicos (SPI) do Ministério do Planejamento, essa avaliação foi publicada na 
quarta-feira da semana passada no site do “Portal do Planejamento” e retirada dois 
dias depois, junto com uma série de avaliações críticas sobre políticas públicas do 
governo Lula. O texto da SPI é demolidor. Diz que, dados os elevados preços atuais 
e previstos para a maior parte das matérias-primas, a produção de biodiesel exigirá 
subsídios para que seja competitivo em preço com o diesel mineral. (Jornal Valor, 
junho 2010a). 

Apesar do sucesso do ponto de vista de estímulo da oferta, considerando o crescimento 

expressivo da produção desde 2005, o programa brasileiro de biodiesel sofre desde o seu 

início muitas críticas, principalmente em razão de os patamares de preço do biodiesel terem se 

situado mais altos que os do diesel mineral, em todo o período. 

Vale lembrar que, no caso do etanol, levou-se mais de 30 anos para que este produto 

alcançasse a viabilidade econômica frente à gasolina, havendo no período do Proálcool 

grandes subsídios governamentais e estímulos para incorporação deste biocombustível na 

matriz energética brasileira. Desde a sua estreia no Brasil, nos anos 1920, a cadeia do etanol 

alternou graus de maior e menor intervenção do Estado. 

Somente este fato serviria para justificar a existência de subsídios nesta fase inicial do 

programa brasileiro de biodiesel, como forma de estimular o desenvolvimento da cadeia 

produtiva, dos produtores de matérias-primas, processadores, distribuidores e outros agentes 

desta matriz energética. Este subsídio, na forma de uma demanda obrigatória e aquisição do 

produto final a preços superiores ao preço do diesel mineral, serviria para criar condições 

propícias para o setor percorrer a curva de aprendizagem8.  

Segundo Pindyck e Rubinfeld (2002), os custos de produção no longo prazo podem apresentar 

declínio no decorrer do tempo, pelo fato de os trabalhadores e administradores irem 

absorvendo novas informações tecnológicas à medida que se tornam mais experientes em suas 

funções. À medida que os administradores e a mão-de-obra ganham maior prática na parceria 

produtiva, o custo marginal e o custo médio de um determinado nível de produção apresentam 

redução. Desta forma, a presença de estímulos e benefícios na implementação do PNPB 

seriam plenamente justificáveis, possibilitando à cadeia produtiva percorrer esta curva de 

                                                 
8 Curva que relaciona as quantidades de insumos necessários para produzir uma unidade de produto, à medida 
que aumenta a produção cumulativa da empresa. 
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aprendizagem. 

No entanto, estudos apontam que o custo do biodiesel permanecerá mais alto do que o do 

diesel, ainda por um longo período (HASS et al., 2006), tanto em função dos custos da 

matéria-prima (em torno de 85% dos custos do biodiesel) quanto devido à dispersão 

geográfica das fontes de matéria-prima ao longo do território, que faz com que as operações 

de coleta, transporte e estocagem tornem-se complexas e caras. 

Assim, as condições de produção do biodiesel possuiriam diferenças importantes em relação à 

época do Proálcool, não havendo, necessariamente, uma curva decrescente de custos em sua 

produção, não justificando, portanto, seu subsídio. 

Por outro lado, em relação ao etanol, o Brasil talvez seja, hoje, um dos únicos países no 

mundo em que, apesar de também haver o apelo das questões ambientais envolvendo a busca 

por alternativas de energias renováveis, o principal fator estimulador do consumo deste 

produto seja o econômico, uma vez que o combustível é, atualmente, competitivo frente a seu 

produto substituto direto – a gasolina. Após a desregulamentação do mercado ocorrida no 

início da década de 1990, os preços do etanol passaram a flutuar livremente, dependendo das 

variações da oferta e demanda. Com preços superiores a 70% do da gasolina, os consumidores 

tendem a consumir mais gasolina, ocorrendo o inverso quando o preço do etanol fica abaixo 

da razão de 70% do preço da gasolina. Nesta década, os preços do etanol permaneceram, na 

maior parte do tempo, abaixo da razão do preço de equilíbrio entre os dois combustíveis. 

Assim, uma das grandes vantagens do etanol, vis-à-vis à gasolina, é o preço do produto mais 

competitivo na relação etanol/gasolina a partir de 70% (IPEA, 2010). 

Pode-se observar, na Tabela 3.1, que, nos últimos dez anos, o preço médio do etanol tem 

sistematicamente ficado abaixo do preço médio da gasolina, já ponderado pela razão de 70%, 

o que ilustra sua competitividade no período. 
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Tabela 3.1 – Preços dos combustíveis ao consumidor e nas distribuidoras (R$ / litro) 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, baseado em dados da ANP (2010). 

 

Além disso, observa-se também que os preços do diesel mineral permaneceram, em todo o 

período, abaixo dos preços da gasolina, característica peculiar ao Brasil, diferente das práticas 

de preço mundiais para estes produtos, com implicações que serão vistas nas seções adiante. 
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Gráfico 3.1 – Comparação de preços ao consumidor de combustíveis no Brasil em R$/litro (2001 – 2010) 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em dados da ANP (2010). 

Assim, no Brasil, pode-se inferir que a questão dos preços constitui grande desafio para a 

produção dos biocombustíveis, sendo a competitividade destes produtos frente aos substitutos 

do petróleo um dos principais fatores de sucesso para o desenvolvimento da cadeia de 

biocombustíveis no longo prazo, uma vez que críticas tendem a aparecer diante da 

permanência de subsídios governamentais por um período de tempo muito prolongado (apesar 
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da existência dos benefícios estratégicos, ambientais e sociais). 

Entretanto, esta aparente competitividade do etanol em relação à gasolina e a não 

competitividade do biodiesel em relação ao diesel mineral podem esconder outros fatores que 

não somente o custo de produção destes produtos. Estes fatores, por sua vez, deveriam ser 

analisados visando avaliar a real competitividade econômica destes produtos e os fatores 

determinantes desta competitividade no mercado brasileiro, que podem estar beneficiando um 

ou outro combustível, em detrimento dos demais. 

Esta suposição está baseada, principalmente, na constatação de que os preços relativos dos 

combustíveis são bastante desiguais no Brasil. Isto pode ser comprovado através de uma 

simulação do custo, por distância rodada, para veículos equivalentes movidos a diferentes 

tipos de combustível, comparando-se, diretamente, veículos de classe e potências 

semelhantes. 

Como a venda de automóveis a diesel não é permitida no Brasil e não há dados de consumo 

deste tipo de veículo, foram utilizadas informações de veículos a diesel e a gasolina vendidos 

em Portugal. 

 

Quadro 3.1 – Comparação de carros a diesel versus carros a gasolina (vendidos em Portugal) 

Fonte: <http://forum.caraudiopt.com/index.php?topic=29782.0;wap2>. 

 

Adicionalmente, tomou-se como premissa que os motores a gasolina poderiam ser facilmente 

convertidos em flex-fuel, apresentando rendimento com etanol de aproximadamente 70% do 

rendimento com gasolina. Assim, comparou-se o consumo equivalente de carros a diesel 

versus carros a gasolina e etanol, como ilustrado na tabela a seguir: 
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Tabela 3.2 – Comparação de consumo equivalente de carros a diesel versus carros a gasolina 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, baseado em dados da Quadro 3.1. 

 

Finalmente, avaliou-se o preço relativo dos combustíveis no Brasil, dividindo-se os preços por 

litro de cada um dos combustíveis, respectivamente, pelas médias de distância por litro 

consumido. Esta simulação gerou o Gráfico 3.2: 
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Gráfico 3.2 – Comparação de preços ao consumidor de combustíveis no Brasil em R$/Km (2001 – 2010) 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em dados da ANP (2010) e dados de pesquisa da Tabela 3.2. 

Observa-se que, nos últimos dez anos, os preços relativos do diesel foram muito inferiores aos 

do etanol e da gasolina. Isto quer dizer que, para um consumidor brasileiro, se lhe fosse 

permitido escolher um automóvel que rodasse com qualquer um dos três combustíveis, seria 
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mais vantajoso abastecer com diesel, uma vez que o seu custo, por quilômetro rodado, é 

bastante inferior ao do etanol, que, por sua vez, é inferior ao equivalente com gasolina, para 

quase todo o período. 

Pode-se concluir, preliminarmente, que o custo da gasolina, no Brasil, é muito superior ao do 

diesel, o que sugere a existência de um subsídio cruzado do consumo do diesel em relação à 

gasolina, suposição averiguada nas próximas seções. 

De qualquer forma, ao constatar tamanha disparidade entre os custos relativos entre o diesel e 

a gasolina, coloca-se em cheque qualquer análise simplista da competitividade dos 

biocombustíveis em relação aos produtos derivados do petróleo, uma vez que uma possível 

distorção tributária no mercado interno de combustíveis fósseis, pode contribuir para formar 

um preço-teto mais elevado para um dos biocombustíveis (etanol), enquanto prejudica o preço 

de concorrência do outro biocombustível (biodiesel) em relação ao seu produto substituto 

derivado do petróleo. 

Esta possível distorção nos mercados de combustíveis fósseis e seu impacto sobre a 

competitividade dos biocombustíveis constituem tema central desta dissertação, abordado nas 

próximas seções. 

No entanto, antes de entrar no mérito da real competitividade dos biocombustíveis frente aos 

combustíveis fósseis, serão feitas algumas considerações sobre os mercados de combustíveis 

fósseis e biocombustíveis, tanto no Brasil, quanto no mundo. 



119 
 

 

4. DISTORÇÕES NO MERCADO INTERNO 

4.1. Políticas de tributação sobre os combustíveis 

O preço dos derivados de petróleo ao consumidor compõe-se de diversos 
componentes de custo, de margens e de tributos que ocorrem ao longo da cadeia do 
petróleo do poço ao posto: custos de exploração, produção, transporte e refino do 
petróleo, seguidos dos custos de distribuição e revenda dos derivados, das margens 
de lucro das empresas e dos tributos do país produtor de petróleo e do país 
consumidor dos derivados. (PIRES; SCHECHTMAN, 2009, p. 5) 

Os tributos incidentes sobre os combustíveis constituem, em todo o mundo, uma parcela 

significativa do preço final ao consumidor, como pode ser verificado nos Gráficos 4.1 e 4.2. 

 

Gráfico 4.1 – Composição do preço final da gasolina para diferentes países selecionados 

Fonte: Petrobras (2010). 
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Gráfico 4.2 – Composição do preço final do diesel mineral para diferentes países selecionados 

Fonte: Petrobras (2010). 

Esta tributação, bastante divergente nos países analisados, possui elevada influência sobre o 

consumo e a competitividade dos combustíveis. O aumento dos tributos eleva o preço final ao 

consumidor, que, por sua vez, altera a situação de equilíbrio (oferta e demanda) no mercado 

de combustíveis automotivos. Além disso, como a carga tributária não é a mesma sobre todos 

os combustíveis, esta diferença afeta diretamente a competitividade entre eles. Assim, com o 

advento dos biocombustíveis e sua possível concorrência com os produtos de origem fóssil, a 

carga tributária passa a constituir elemento fundamental na viabilidade econômica destes 

produtos e na competitividade intercombustíveis. 

No entanto, para que as considerações sobre as distorções no mercado interno sejam 

analisadas de forma não tendenciosa, faz-se necessária também uma comparação 

internacional dos níveis de tributação sobre os combustíveis, analisando diferenças do nível 

tributário de outros países com o brasileiro. O objetivo da análise é avaliar se a política 

tributária, praticada no Brasil, é semelhante à prática internacional, ou se existem disparidades 

significantes que precisam ser consideradas. 

Serão analisadas, como referência, as políticas de tributação dos Estados Unidos e da União 

Europeia, por serem mercados já desenvolvidos e bastante representativos mundialmente. 

Pode-se verificar, pela Tabela 4.1, que nos Estados Unidos, em 2005, os tributos federais e 

estaduais representavam aproximadamente 20% do preço da gasolina na bomba; enquanto 

que, na Europa, os tributos representavam mais de 60% do preço da gasolina. 
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Tabela 4.1 – Comparativo de tributação na gasolina, em 2005, em diferentes países 

 
Fonte: Cavalcanti (2006), baseado em dados do U.S Department of Transportation (2005), European Comission (2005), DOE (2005) e 
BACEN (2005). 

*Constam os 25 países da União Europeia, onde a média dos tributos é ponderada pela quantidade consumida ao longo do ano. 

 

No caso do diesel, verifica-se que a tributação também representava mais de 20% do preço 

final ao consumidor nos Estados Unidos, enquanto que, na Europa, este valor era superior a 

50% (embora inferior aos 60% – caso da tributação para a gasolina). 

Tabela 4.2 – Comparativo de tributação no diesel, em 2005, em diferentes países 

 
Fonte: Cavalcanti (2006), baseado em dados do U.S Department of Transportation (2005), European Comission (2005), DOE (2005) e 
BACEN (2005). 

*Constam os 25 países da União Europeia, onde a média dos tributos é ponderada pela quantidade consumida ao longo do ano. 

Assim, constata-se que os norte-americanos possuem uma política de tributação diferenciada 

em relação aos europeus no mercado de combustíveis automotivos, taxando, 

proporcionalmente, mais o diesel que a gasolina. Além disso, em termos absolutos, a 

tributação americana é inferior à europeia, como pôde ser verificado, observando-se as 

Tabelas 4.1 e 4.2. 

Notam-se, então, dois padrões distintos de tributação: o norte-americano, que em termos 

absolutos taxa menos os combustíveis automotivos e privilegia o consumo da gasolina em 

relação ao diesel; e o europeu, que possui um elevado percentual de tributos e privilegia o 

consumo do diesel em relação à gasolina. 

O Brasil, da mesma forma que a Europa, tem uma política que privilegia o consumo do diesel 

(através do diferencial tributário), mas com maior intensidade, sendo que o diferencial 
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tributário entre a gasolina e o diesel chega a quase 20% no país, o que faz com que o preço do 

diesel seja muito mais competitivo que o da gasolina no Brasil, como inferido no capítulo 3. 

Segundo Cavalcanti (2006), este diferencial se baseia no fato de a gasolina ser consumida por 

um nicho da população capaz de pagar algo a mais por possuir ou utilizar um meio de 

locomoção particular, que outros não consomem, tendo, por isso, adquirido status de bem 

superior. 

Dessa forma, e com base nestas justificativas, a gasolina, no Brasil, seria mais tributada que o 

diesel, visando atender serviços essenciais e distribuir renda. A Tabela 4.3 mostra que, em 

2005, os tributos incidentes sobre a gasolina representavam cerca de 47% do preço final ao 

consumidor. 

Tabela 4.3 – Percentual de tributos sobre a gasolina, em 2005 

 
Fonte: Cavalcanti (2006), baseado em dados da ANP (2005) e CONFAZ (2005). 
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Já o óleo diesel, por ser o grande responsável pela movimentação9 da economia e por afetar, 

diretamente, a população mais pobre, teria justificada uma incidência de tributos 

relativamente baixa em relação à gasolina. De acordo com Cavalcanti (2006, p. 71), “um 

aumento do preço do óleo diesel tende a inflacionar toda a economia, prejudicando mais 

aqueles menos providos de renda, ou que possuem maior propensão marginal a consumir”. A 

Tabela 4.4 ilustra que, de fato, em 2005, esta tributação girava em torno de 27,2% de seu 

preço final, tributação 40% menor que a apurada sobre a gasolina. 

Tabela 4.4 – Percentual de tributos sobre o diesel, em 2005 

 
Fonte: Cavalcanti (2006), baseado em dados da ANP (2005) e CONFAZ (2005). 

É importante destacar que a tributação elevada sobre os combustíveis fósseis permite a 

inserção de outros combustíveis automotivos alternativos, como o biodiesel e o etanol, uma 

vez que estes combustíveis possivelmente não concorreriam com os derivados de petróleo via 

                                                 
9 O Brasil, desde a década de 60, privilegiou as rodovias para o transporte de carga, refletindo em uma economia 
muito dependente do diesel (combustível utilizado no processo). Dessa forma, o preço do diesel tem um papel de 
multiplicador inflacionário da economia brasileira, influenciando, diretamente, o preço final dos bens no 
mercado. 
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simples custo de produção.   

Portanto, com a entrada de frotas de automóveis flex-fuel (gasolina-etanol), e com a entrada 

em vigor do PNPB (biodiesel), as políticas de tributação sobre os combustíveis fósseis 

tornaram-se importante fator de competitividade também entre os biocombustíveis. Como a 

estrutura tributária afeta diretamente o preço final dos combustíveis ao consumidor, uma 

maior tributação sobre um combustível fóssil pode representar um estímulo à produção de um 

biocombustível, constituindo um subsídio indireto à sua produção.   

Entretanto, como verificamos que os tributos incidem, atualmente, a taxas bastante diferentes 

sobre o diesel e sobre a gasolina (com um percentual bastante maior para a gasolina), pode-se 

inferir que existe um subsídio indireto significante em favor do etanol, ao estabelecer um 

preço ao consumidor mais alto para a gasolina. Por sua vez, a tributação menor sobre o diesel 

mineral prejudica a competitividade do biodiesel, que concorre diretamente com os preços 

finais do diesel (menos tributado). 

Assim, podemos constatar que os biocombustíveis etanol e biodiesel competem em bases 

diferentes quanto à competitividade econômica, uma vez que existe um subsídio cruzado da 

gasolina em favor do diesel, por sua vez impactando diretamente a competitividade dos 

biocombustíveis, favorecendo o etanol e prejudicando o biodiesel. 

4.2. Impostos sobre a cadeia de biodiesel 

Além da tributação sobre os combustíveis fósseis, a tributação sobre as cadeias agropecuárias 

é outro fator que impacta diretamente a competitividade dos biocombustíveis, visto que são 

cobrados vários impostos ao longo da produção, refletindo, diretamente, no preço final de 

venda destes produtos. 

Verificamos que a tributação sobre as cadeias agropecuárias é relativamente alta. A Tabela 

4.5 ilustra a incidência percentual dos impostos, tributos, contribuições sobre o valor de venda 

em cada etapa da cadeia da soja visando à produção de biodiesel. Estão incluídos 

FUNRURAL, ICMS, IPI, CSLL, IRPJ, IRPF, PIS/PASEP, COFINS10 e encargos sociais 

sobre mão-de-obra (BARROS; ALVES; OSAKI, 2009). Assim, o grão, ao sair da unidade 

                                                 
10 FUNRURAL – Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural / ICMS – Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços / IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados / 
CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido / IRPJ – Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas / IRPF – 
Imposto de Renda das Pessoas Físicas / PIS – Programa de Integração Social / PASEP – Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público / COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
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agrícola, terá contribuído com 15,5% sobre o custo de produção e sua comercialização. Ao 

sair do armazém, a incidência alcançará 18,8% do seu valor. Com isso, o biodiesel, ao ser 

comercializado após processamento, terá contribuído com quase 50% de seu valor ao setor 

público (BARROS; ALVES; OSAKI, 2009). Na análise, não foram considerados os impostos 

sobre a produção da matéria-prima (grão, por exemplo), seu armazenamento e esmagamento, 

mas somente os que incidem sobre a venda do óleo, seu processamento, e a venda do 

biodiesel. 

Tabela 4.5 – Incidência de impostos sobre a cadeia do biodiesel de soja 

ATÉ % SOBRE VALOR DE VENDA 
UNIDADE AGRÍCOLA (GRÃO) 15,

5 ARMAZENAMENTO (GRÃO) 18,
8 ESMAGAMENTO (ÓLEO VEGETAL) 28,
6 PROCESSAMENTO (BIODIESEL) 49,
8  

Fonte: Barros; Alves e Osaki (2009, p. 14). 

Além, disso, de acordo com Barros, Alves e Osaki (2009): 

É interessante enfatizar, desde o princípio, que de 30% a 35% do custo financeiro do 
biodiesel no Brasil são impostos cobrados sobre a venda do óleo, sobre os insumos 
de processamento, sobre a venda da glicerina e do próprio biodiesel. (BARROS; 
ALVES; OSAKI, 2009, p. 19) 

4.3. Petrobras 

Finalmente, um terceiro fator que impacta diretamente a competitividade dos 

biocombustíveis, no Brasil, é a atuação da Petrobras no mercado nacional de combustíveis. A 

Petrobras tem, atualmente, o domínio de cerca de 96% do parque de refino, e influencia, 

fortemente, o mercado de petróleo e derivados no Brasil, como observado no texto a seguir, 

extraído da revista Biodieselbr: 

Até 2002, os preços eram reajustados com base nos preços internacionais do óleo 
cru e na taxa de câmbio, trimestralmente, de acordo com uma fórmula pré-
estabelecida. O ajuste não era repassado diretamente para os consumidores, mas sim 
para a Parcela de Preço Específica (PPE), posteriormente substituída pela 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE. Com o fim da 
regulação no setor, esperava-se que fosse adotado um sistema de paridade de 
importação, ajustando os preços domésticos em função dos internacionais. 

O governo, porém, continuou influenciando a baixa dos preços através do controle 
exercido pela Petrobras, tornando difícil para os agentes privados importar derivados 
por preços competitivos, especialmente no caso do óleo diesel.  

Apesar da alta dos preços internacionais de petróleo em 2004, a Petrobras segurou o 
preço doméstico para evitar grandes elevações nas taxas de inflação. A estatal, ao 
contrário dos outros agentes, pode segurar a alta gerando receita pela exportação de 
óleo cru e pela venda de derivativos a preços mais elevados para agentes locais. De 
fato, as refinarias privadas (Manguinhos e Ipiranga) tiveram que reduzir sua 
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produção em 40% em 2004 para evitar perdas com os altos gastos de importação. O 
que se conclui é que, mesmo com a tendência governamental de continuar 
exercendo influência sobre o preço dos combustíveis, a política de preços é pouco 
clara e incerta no longo prazo. (Biodieselbr, 2010) 

Dessa forma, a atuação da estatal no controle dos preços de derivados de petróleo, no Brasil, 

tem efeitos significativos sobre a competitividade dos biocombustíveis, uma vez que, uma 

potencial elevação ou redução artificial dos preços (visando atender objetivos políticos), pode 

ter efeitos sensíveis sobre a competitividade dos biocombustíveis no mercado interno. 
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5. A SUPOSIÇÃO TEÓRICA 

A questão dos preços dos combustíveis constitui grande desafio para a produção de 

biocombustíveis no Brasil. A viabilidade econômica para a produção dos biocombustíveis 

passa, necessariamente, pela competitividade dos custos de produção destes produtos em 

relação aos preços de venda dos seus substitutos derivados do petróleo. 

No caso do etanol, olhando para o cenário brasileiro, considerando os atuais custos de 

produção a partir da cana-de-açúcar, a estrutura tributária para os produtos, e os preços 

cobrados ao consumidor pela gasolina, pode-se afirmar que este biocombustível já é 

competitivo economicamente. Seu mercado baseia-se, atualmente, nas forças da lei da oferta e 

da procura. O preço de indiferença entre o consumo do etanol e da gasolina respeita a razão 

para o etanol de 70% do preço da gasolina (coeficiente de rendimento equivalente entre os 

dois combustíveis), e, nos últimos dez anos, raras foram as vezes em que o preço do etanol 

superou esse limite do preço de equivalência, como verificado no capítulo 3. 

Não havendo a existência de um mercado obrigatório para o biodiesel (como o estabelecido 

pelo PNPB), ou havendo uma liberalização deste mercado, a sua produção só se daria se a 

transformação do óleo vegetal em biodiesel fosse, pelo menos, igualmente vantajosa à 

alternativa de vendê-lo nos mercados interno e externo de óleos comestíveis, e se o preço final 

do biocombustível ao consumidor fosse menor (ou igual) ao preço do diesel mineral. 

Como o mercado de exportação e o mercado interno tendem a se equiparar em termos de 

preço, visto que a atividade de arbitragem tende a corrigir possíveis desvios11 ao longo do 

tempo, podemos dizer que a competitividade do biodiesel em relação ao diesel se dá quando 

os preços do óleo vegetal, agregados aos custos de processamento do biodiesel, são inferiores 

aos preços do diesel mineral. Como em todos os leilões de biodiesel, realizados até julho de 

2010, os preços do biodiesel superaram os preços de mercado do diesel mineral, pode-se 

concluir, preliminarmente, que a produção de biodiesel ainda não se mostrou viável 

economicamente no Brasil. 

Entretanto, como observado no capítulo 4, os preços ao consumidor dos combustíveis fósseis 

sofrem uma série de interferências externas, como consequência de políticas tributárias e 

                                                 
11 Desconsidera-se, aqui, a existência de prêmios de exportação e de mercado interno, causados por fatores de 
ordem temporal, que oscilam ao longo do tempo, ora premiando o mercado de exportação, ora o mercado 
interno. 
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interferências governamentais buscando atingir objetivos políticos e sociais. Portanto, a 

afirmação de que um ou outro biocombustível é (ou não) economicamente viável, a partir de 

dados de um único mercado, pode esconder fatores que distorcem a realidade, conduzindo a 

uma conclusão equivocada. 

Esta constatação pode ser verificada em um estudo conduzido pela German Technical 

Cooperation – GTZ, em uma série de levantamentos de preços ao consumidor e do nível de 

tributação do diesel e da gasolina em vários países, realizada desde 1991 (GTZ, 2009). 

Observando-se os níveis de tributação nos preços finais ao consumidor de gasolina e de 

diesel, a GTZ agrupou os países em quatro categorias, conforme ilustrado no Gráfico 5.1 e no 

Gráfico 5.2: 
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Gráfico 5.1 – Preço da gasolina ao consumidor em países selecionados em novembro de 2008  

Fonte: Pires e Schechtman (2009, p. 8), baseado em GTZ (2009). 
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Gráfico 5.2 – Preço do diesel ao consumidor em países selecionados em novembro de 2008 

Fonte: Pires e Schechtman (2009, p. 9), baseado em GTZ (2009). 

Observa-se que os preços ao consumidor, para a gasolina e o diesel, diferem bastante de país 

para país, assim como também difere a relação de preços entre os dois combustíveis em cada 

um deles (comparando-se os Gráficos 5.1 e 5.2). Estas diferenças resultam em grande medida 

das políticas de tributação vigentes nestes países. 

Dessa forma, quaisquer análises de competitividade entre os combustíveis fósseis e 

biocombustíveis que considerem apenas um determinado mercado, podem levar a conclusões 

equivocadas, uma vez que os preços finais escondem uma série de fatores externos que 

distorcem a real relação de preços entre eles. 

Sendo assim, para obter uma análise imparcial da “real” competitividade dos biocombustíveis 
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frente aos combustíveis derivados de petróleo, dever-se-ia comparar a relação de preços em 

condições de “livre mercado”, fazendo isto para todos os combustíveis analisados. 

A suposição teórica é que, se fosse possível comparar os preços dos combustíveis e dos 

biocombustíveis em condições de livre mercado (considerando a existência de mercados 

“perfeitos”, sem distorções tributárias e tarifárias, com possibilidade de arbitragem 

internacional, existência de livre-comércio e transações internacionais representativas), poder-

se-ia, de fato, avaliar a competitividade dos biocombustíveis frente aos seus produtos 

substitutos derivados do petróleo. 

No caso do etanol, avaliar-se-ia sua competitividade em relação à gasolina numa razão 

econômica de 70% do seu preço (valor de equivalência entre os dois combustíveis, quanto ao 

rendimento). No que tange ao biodiesel, seria avaliada sua competitividade frente ao diesel 

fóssil, comparando-se, diretamente, os preços do diesel mineral com os do biodiesel, em uma 

razão de 1:1. 

Entretanto, condições de livre mercado são bastante difíceis de serem observadas nos 

mercados de combustíveis, principalmente pelo fato de não haver, em nenhum país do mundo, 

livre concorrência nos mercados de combustíveis, visto que a maioria dos países influencia, 

artificialmente (via tributação), os preços dos combustíveis em seus respectivos mercados 

nacionais. 

Assim, para se obter uma análise da real competitividade dos biocombustíveis, será necessário 

encontrar uma maneira de trazer os preços destes quatro produtos (diesel, gasolina, biodiesel e 

etanol), de alguma forma, para condições semelhantes às que seriam observadas em condições 

de livre mercado, o que daria consistência para a análise pretendida. 
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6. METODOLOGIA UTILIZADA 

Embora a maior parte dos países influencie artificialmente os preços dos combustíveis em 

seus mercados nacionais, utilizando o mecanismo da tributação, um estudo feito pelo IFRI 

(Institut Français des Relations Internationales) – através da comparação entre os preços dos 

combustíveis automotivos, com e sem tributos, praticados em países da OCDE (Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) – constatou que os preços sem tributos dos 

derivados, nos países pesquisados, não apresentavam variações significativas, uma vez que os 

derivados de petróleo são commodities transacionadas globalmente a preços bastante 

similares (DAVOUST, 2008).  Desta forma, o IFRI constatou que as diferenças exibidas pelos 

preços ao consumidor decorriam, quase que exclusivamente, das políticas tributárias 

nacionais, enquanto as diferenças nos custos e nas margens tinham pouco peso frente aos 

tributos. (PIRES; SCHECHTMAN, 2009) 

Além disso, nos mercados de combustíveis fósseis, existem mundialmente bolsas de 

mercadorias com grande liquidez, que transacionam volumes significativos de petróleo e 

derivados globalmente. Estes mercados trabalham com preços livres, em condições 

semelhantes às de livre mercado, sendo determinados pelos agentes econômicos através do 

princípio do equilíbrio entre oferta e demanda, ou ainda emulando mercados mais 

competitivos, segundo os denominados preços de paridade, como podem ser observados nas 

Tabelas 6.1 e 6.2, baseadas em dados da Energy Information Administration (EIA). 

Tabela 6.1 – Preços da gasolina negociados em bolsa de mercadorias para diferentes regiões (2000-2009) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em dados da Energy Information Administration (EIA, 2010). 
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Tabela 6.2 – Preços do diesel negociados em bolsa de mercadorias para diferentes regiões (2000-2009) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em dados da Energy Information Administration (EIA, 2010). 

Desta forma, no caso da análise dos combustíveis derivados de petróleo em condições de livre 

mercado, foram utilizadas, respectivamente, as cotações de 2000 a 2010 do preço livre da 

gasolina regular e do óleo diesel na costa do Golfo (U.S. Gulf Coast Reformulated RBOB 

Regular Gasoline Spot Price e U.S. Gulf Coast No 2 Diesel Low Sulfur Spot Price FOB), 

sendo este um preço de referência12, que atende aos requisitos especificados anteriormente. 

No caso da análise dos preços dos biocombustíveis, quando se tenta analisá-los em condições 

semelhantes às de livre mercado, existe um problema quando se buscam por dados de 

mercados internacionais. Parte dele reside no fato de ainda não existir comercialização em 

nível mundial para estes produtos, sendo as produções atuais fortemente influenciadas por 

subsídios (diretos e indiretos) e outros estímulos governamentais na maior parte do mundo. 

Como ainda não houve a “commoditização” destes produtos, é impossível avaliar seus preços 

de livre mercado. Por outro lado, se fossem tomados como referência alguns valores já 

negociados em bolsas de valores para os combustíveis renováveis (assim como para o caso 

dos combustíveis derivados de petróleo), estar-se-ia incorrendo em novo erro, pois estes 

preços já consideram, em sua formação, todas as distorções existentes nos mercados 

produtores e compradores. Além disso, estes mercados possuem pouca liquidez e sua 

comercialização corresponde a um percentual muito pequeno da produção global. 

Assim, no caso dos biocombusíveis, outra forma terá de ser encontrada para comparar seus 

                                                 
12  A adoção como referência do preço de uma determinada região partiu do reconhecimento teórico de que o 
mercado de petróleo e derivados é integrado e que as motivações para diferenças de preços entre as regiões se 
justificam por eventos regionais de mercado, que podem distorcer esta lógica geral (variações abruptas na 
disponibilidade de oferta destes produtos e da capacidade operacional de conversão das refinarias, por exemplo). 
Isto porque, nesses casos, abrem-se oportunidades de negócios via arbitragens de preços, que funcionam como 
mecanismos de auto-ajustamento. No médio e no longo prazo, o modelo geral que explica os descontos/prêmios 
entre as regiões acaba sendo, de fato, ajustado por movimentos de arbitragem. 
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preços em condições equivalentes às de livre mercado. 

Como explicado anteriormente, a produção de etanol e biodiesel pode ser efetuada com 

diversas matérias-primas, cada qual correspondendo a um custo de produção e a um valor de 

mercado, que equivalem ao custo de oportunidade na formação dos preços dos 

biocombustíveis. Assim, o preço mínimo dos biocombustíveis, aos produtores, deve atender a 

dois pressupostos básicos: 

a) cobrir os custos de produção, que incluem os custos com a matéria-prima e a 

operação da planta de produção, bem como os custos de capital correspondentes aos 

investimentos produtivos realizados; 

b) ser igual ou superior aos resultados que seriam obtidos caso a matéria-prima se 

destinasse à fabricação de produtos alternativos, cobrindo, assim, o custo de 

oportunidade existente na venda destes produtos. 

Considerando o atendimento destes pressupostos, pode-se simular qual o preço mínimo 

teórico para os biocombustíveis em condições de livre mercado, condição necessária para 

elaboração da análise inicialmente pretendida. 

Portanto, através da utilização destes pressupostos e outras premissas posteriormente 

explanadas, serão calculados os preços mínimos teóricos para cada um dos biocombustíveis. 

Biodiesel 

No caso do biodiesel, sua produção pelo mercado teoricamente só se daria se seus custos de 

matéria-prima e produção fossem inferiores (ou iguais) ao preço de venda do biocombustível 

(1° pressuposto); e se o benefício econômico pelo processamento do óleo vegetal em 

biodiesel fosse, pelo menos, igualmente vantajoso à alternativa de vender o óleo vegetal como 

produto final no mercado alimentício (2° pressuposto). 

Uma explicação adicional é necessária para o entendimento do segundo pressuposto. O óleo 

vegetal é, ao mesmo tempo, produto final para o mercado alimentício e matéria-prima para 

produção do biodiesel. Assim, o preço final do óleo vegetal comestível corresponde ao custo 

de oportunidade da matéria-prima para a produção do biodiesel, que, por sua vez, tende a ser 

maior que o próprio custo de produção deste óleo vegetal, visto que o preço de mercado 

estabelecido no mercado alimentício deriva do equilíbrio da oferta e demanda neste mercado, 

e dificilmente os produtores (no longo prazo) mantêm sua produção com preços de mercado 
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inferiores aos seus custos de produção. 

Assim, considerando que já existem atualmente mercados mundiais consolidados de óleos 

vegetais comestíveis, com grandes volumes transacionados internacionalmente, e, 

considerando que dificilmente, no longo prazo, o preço de equilíbrio destes mercados pode ser 

inferior aos custos de produção destes óleos (visto que os produtores não sustentariam seus 

negócios), pode-se tomar como premissa que o custo mínimo da matéria-prima para produção 

do biodiesel corresponde ao próprio custo de oportunidade deste óleo vegetal no mercado 

internacional. 

Em existindo mercados mundiais transacionáveis (tradables) para óleos vegetais, onde o 

principal fator de competitividade é representado pelo preço, imperando as regras de 

arbitragem inter e intra-mercados – características semelhantes às de livre mercado –, pode-se 

assumir que o custo mínimo da matéria-prima para produção do biodiesel corresponde aos 

próprios valores negociados em bolsas de mercadorias para estes óleos vegetais, 

correspondendo ao custo mínimo mundial da matéria-prima para produção deste 

biocombustível. 

Considerando que o custo com a matéria-prima representa entre 85% e 92% do custo total do 

biodiesel, e que os custos de conversão estão entre 8% e 15%, nas plantas industriais de 

grande escala, e entre 25% e 40%, nas plantas de pequena escala (baseado em dados da 

Agência Internacional de Energia – AIE), podemos projetar, assim, o custo mínimo teórico do 

biodiesel mundialmente, agregando-se os custos de processamento do biocombustível aos 

preços observados em bolsa para os óleos vegetais.  Será considerada como referência, na 

análise, a utilização de plantas industriais de larga escala (mais eficientes), com o custo de 

processamento representando 15% e o custo da matéria-prima (óleo vegetal) representando 

85% do custo total. 

O referencial de preços internacionais para as culturas oleaginosas é a Bolsa de Chicago 

(Chicago Board of Trade – CBOT) e, considerando-se que os produtos do complexo soja 

correspondem aos de maior exposição internacional, inferior apenas ao suco de laranja 

(PAULA; FAVERET FILHO, 1998), os preços no mundo todo guardam relação com as 

cotações desta bolsa norte-americana, descontados os valores referentes a frete e impostos de 

cada país e região. Desta forma, serão utilizadas na análise, como referência, as cotações 

verificadas na Bolsa de Chicago para o óleo de soja, ao longo da última década. 
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Etanol 

No caso do etanol, a solução para o problema exposto difere um pouco da solução encontrada 

para o biodiesel. A matéria-prima utilizada para a produção do etanol é a cana-de-açúcar, que, 

por suas próprias características fisiológicas, não é um produto transacionável 

internacionalmente. Portanto, neste caso, inexistem mercados mundiais de cana que possam 

ser considerados na análise. Sendo assim, não se pode considerar o custo de oportunidade da 

matéria-prima no caso do etanol (como foi feito no caso anterior). Entretanto, existe uma 

alternativa a ser considerada. 

A partir do caldo da cana-de-açúcar, basicamente dois produtos “nobres” podem ser obtidos: 

o etanol e o açúcar, sendo, portanto, produtos substitutos para uma mesma matéria-prima. 

Dessa forma, o único produto alternativo a ser considerado na produção do etanol é, 

basicamente, o açúcar. 

Assim, a decisão de produzir ou não o etanol deve levar em conta, além dos custos de 

produção do etanol (pressuposto 1),  também o custo de oportunidade de produzir o açúcar e 

vendê-lo ao mercado alimentício (pressuposto 2), visto que os dois produtos possuem 

diferentes mercados, e que, por sua vez, respondem a diferentes fundamentos, possibilitando 

que seus preços divirjam no curto prazo, o que resulta em diferentes rentabilidades para cada 

um deles no curto prazo. 

Tomando como premissa que a oferta para os dois produtos tende a se ajustar no longo prazo, 

igualando as diferentes rentabilidades de curto prazo (seja direcionando mais cana para a 

produção de etanol quando seus preços estão mais remuneradores que os do açúcar, e 

ocorrendo o contrário quando os preços do etanol estão menos remuneradores); pode-se 

considerar que o custo mínimo teórico do etanol corresponde ao preço mundial do açúcar 

convertido em unidade equivalente em etanol. 

A partir de informações de Luiz Augusto Horta Nogueira (BNDES, 2008), tendo em conta as 

equações químicas da transformação da sacarose em etanol, verifica-se que 1 kg de açúcar 

permite, teoricamente, a produção de 0,684 litro de etanol anidro. Considerando as eficiências 

típicas de fermentação e destilação de 90 e 98%, respectivamente, pode-se obter a correlação 

ilustrada no Gráfico 6.1 que permite estimar o preço de indiferença do etanol anidro (PIEa) 

frente aos preços do açúcar (PAç): 
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Gráfico 6.1 – Preço de indiferença do etanol anidro em função do preço do açúcar 

Fonte: BNDES (2008), elaborado por Luiz Augusto Horta Nogueira, p. 55.  

PIEa ($/litro) = 1,67 * PAc ($/kg) 
 

Nesta expressão, considera-se apenas o valor da sacarose, sem incluir os custos associados ao 

investimento e à operação da unidade produtora. Entretanto, este preço de indiferença é um 

dado importante para o produtor, pois, em princípio, só faz sentido produzir etanol a preços 

iguais ou superiores a tal preço, caso contrário, o produtor poderia estar obtendo maior 

benefício econômico ao ofertar açúcar no mercado alimentício. 

Por sua vez, como também existem, para o caso do açúcar, mercados transacionáveis 

(tradables) já consolidados mundialmente (com características semelhantes às de livre 

mercado), pode-se utilizar os preços internacionais do açúcar em bolsa para efeito da análise 

pretendida. 

Há duas referências importantes para os preços internacionais do açúcar: 

a) contratos preferenciais com os Estados Unidos, dentro das quotas estabelecidas pelo 

Departamento de Agricultura Norte-Americano, com preços determinados pelos Contratos nº 

14 da Junta de Comércio de Nova York (New York Board of Trade – NYBOT), e com a 

Europa, no âmbito dos acordos ACP (Africa, Caribbean and Pacific) e SPS (Special Protocol 

Sugar), limitados por quotas atribuídas aos países produtores; 

b) contratos livres ou de excedentes, que podem seguir os preços dos contratos nº 5 da Bolsa 

de Londres ou os contratos nº 11 da NYBOT. 

Na análise em questão, utilizaram-se, como referência, as cotações verificadas na Bolsa de 
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Nova York para os contratos livres de açúcar (n° 11 da NYBOT), ao longo da última década. 

Comparação de preços: 

Considerando as premissas utilizadas para converter os preços do óleo de soja em “biodiesel 

equivalente” e os preços do açúcar em “etanol equivalente”; e utilizando como referência as 

informações da Bolsa de Chicago para o óleo de soja, Bolsa de Nova York para o açúcar, e 

Energy Information Administration (EIA) e New York Mercantile Exchange (NYMEX) para 

os combustíveis derivados do petróleo (óleo diesel e gasolina) – base U.S. Golf Coast – 

podemos comparar diretamente os preços dos quatro combustíveis em condições equivalentes 

às de livre mercado. 

Desta forma, podem-se comparar os preços de indiferença do açúcar em “etanol equivalente” 

diretamente com os preços da gasolina (sem tributos e no atacado) praticados no mercado 

internacional, e os preços do óleo de soja trazidos para a base de “biodiesel equivalente” com 

os preços do óleo diesel (sem tributos, igualmente no atacado). Foram utilizados para os 

derivados de petróleo os preços da gasolina regular e do óleo diesel na costa do Golfo (U.S. 

Gulf Coast Reformulated RBOB Regular Gasoline Spot Price e U.S. Gulf Coast No 2 Diesel 

Low Sulfur Spot Price FOB). 

No caso do etanol, será avaliada sua competitividade em relação à gasolina numa razão 

econômica de 70% do seu preço (valor de equivalência entre os dois combustíveis quanto ao 

rendimento). No que tange ao biodiesel, por sua vez, será avaliada sua competitividade frente 

ao diesel fóssil, comparando-se diretamente os preços do diesel mineral aos do biodiesel em 

uma razão de 1:1. 

O período considerado para análise foram os últimos 10 anos (2000-2010), utilizando dados 

diários coletados em um terminal da Bloomberg e convertidos posteriormente pelo autor. 



139 
 

 

7. ANÁLISE COMPARATIVA DOS PREÇOS MUNDIAIS DOS COMBUSTÍVEIS 

Antes de comparar os preços dos biocombustíveis com os combustíveis derivados de petróleo, 

seria interessante realizar uma comparação entre os dois combustíveis derivados do petróleo 

(diesel mineral e gasolina) em condições de livre mercado. Como exposto anteriormente, a 

relação de preços entre os dois varia muito de país para país, dependendo das políticas de 

tributação vigentes e dos estímulos específicos para o consumo de cada combustível. Sendo 

assim, é interessante observar como se dá a relação de preços destes combustíveis em 

condições de livre mercado. 

O Gráfico 7.1 apresenta esta comparação, utilizando o preço livre da gasolina regular na costa 

do Golfo (U.S. Gulf Coast Reformulated RBOB Regular Gasoline Spot Price) e o preço livre 

do diesel com baixo teor de enxofre na costa do Golfo (U.S. Gulf Coast No 2 Diesel Low 

Sulfur Spot Price FOB). 
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Gráfico 7.1 – Comparação entre preços internacionais da gasolina e do diesel mineral (2000-2010) 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em NYMEX e EIA. 

A barra vermelha corresponde aos preços da gasolina entre 2000 e 2010, medidos em dólares 

americanos por litro; enquanto a barra azul (sobreposta à vermelha) corresponde aos preços 

do diesel mineral neste mesmo período. A linha tracejada em preto corresponde à relação de 

preços entre a gasolina e o diesel (P. Gasolina/P. Diesel), sendo que, quando se equivalem, 
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esta linha cruza a razão dos 100% (destacada em laranja). Assim, quando os preços da 

gasolina são superiores aos do diesel, a razão é superior a 100% e a linha preta permanece 

acima da linha alaranjada, ocorrendo o oposto quando os preços do diesel são superiores aos 

da gasolina. 

Pode-se observar que, nos últimos dez anos, os preços livre dos dois combustíveis 

caminharam muito próximos durante todo o período, ora um custando um pouco mais caro, 

ora o outro (observa-se que a linha da razão % de preços entre os dois combustíveis cruza 

várias vezes a linha do preço de equivalência). Desta forma, pode-se chegar às seguintes 

constatações: 

A) Não há diferenças significativas de preços entre os dois combustíveis derivados de 

petróleo em condições de livre mercado. 

B) Os preços tendem a oscilar seguindo uma mesma tendência ao longo do tempo, 

acompanhando a flutuação do preço mundial do petróleo, visto que estes três produtos 

são altamente correlacionados. 

Após análise dos preços entre os dois derivados de petróleo, foram comparados os preços dos 

biocombustíveis com seus produtos substitutos derivados do petróleo. Primeiramente, 

comparou-se os preços do diesel mineral com os do biodiesel (equivalente em óleo de soja). O 

Gráfico 7.2 apresenta esta comparação, utilizando para o derivado de petróleo o preço livre do 

diesel com baixo teor de enxofre na costa do Golfo (U.S. Gulf Coast N° 2 Diesel Low Sulfur 

Spot Price FOB) e, para o preço do biodiesel, o preço equivalente em óleo de soja dos 

contratos do CBOT. 
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Gráfico 7.2 – Preço do biodiesel equivalente frente ao preço internacional do diesel  

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em NYMEX e EIA e CBOT. 

Neste gráfico, a barra azul corresponde aos preços do biodiesel entre 2000 e 2010, medido em 

dólares americanos por litro, enquanto a barra vermelha (sobreposta à azul) corresponde aos 

preços do diesel mineral neste mesmo período. A linha tracejada em preto corresponde à 

relação de preços entre o diesel e o biodiesel (P. Diesel/P. Biodiesel), sendo que, quando se 

equivalem, esta linha cruza a razão dos 100% (destacada em laranja). Assim, quando os 

preços do diesel mineral são superiores aos do biodiesel, a razão é superior a 100% e a linha 

preta permanece acima da linha alaranjada, ocorrendo o oposto quando os preços do biodiesel 

são superiores aos do diesel mineral. 

Pode-se observar que, nos últimos dez anos, os preços livres do diesel mineral ficaram 

consistentemente abaixo dos preços do biodiesel equivalente de óleo de soja, revelando que, 

em quase todo o período analisado, o biodiesel mostrou-se economicamente inviável quando 

comparado ao diesel mineral. As únicas exceções ocorreram em outubro de 2005 e outubro de 

2006 (destacadas no gráfico em verde), períodos em que brevemente o preço do diesel 

mineral ficou acima do preço do biodiesel (equivalente em óleo de soja). No entanto, para 

todo o restante do período, o preço do diesel mineral permaneceu abaixo do biodiesel 

(observa-se que a linha da razão % de preços entre os dois combustíveis fica na maior parte 

do tempo abaixo da linha dos 100%). 
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Finalmente, compararam-se os preços da gasolina aos preços equivalentes do etanol em 

açúcar. O Gráfico 7.3 apresenta esta comparação, utilizando para o derivado de petróleo o 

preço livre da gasolina regular na costa do Golfo (U.S. Gulf Coast Reformulated RBOB 

Regular Gasoline Spot Price) e o preço equivalente do etanol em açúcar dos contratos do 

NYBOT. 
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Gráfico 7.3 – Preço de indiferença do etanol frente ao açúcar e preço internacional da gasolina 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em NYMEX, EIA e NYBOT. 

A barra azul corresponde aos preços do etanol entre 2000 e 2010, medidos em dólares 

americanos por litro, enquanto a barra vermelha (sobreposta à azul) corresponde aos preços de 

70% do preço da gasolina neste mesmo período (valor de equivalência entre os combustíveis). 

A linha tracejada em preto corresponde à relação de preços entre a gasolina e o etanol (P. 

Gasolina/P. Etanol), sendo que, quando se equivalem, esta linha cruza a razão dos 100% 

(destacadas em laranja). Assim, quando os preços da gasolina são superiores aos preços do 

etanol, a razão é superior a 100%, e a linha preta permanece acima da linha alaranjada, 

ocorrendo o oposto quando os preços do etanol são superiores aos da gasolina. 

Neste caso, também pode-se observar que, nos últimos dez anos, os preços livre da gasolina 

ficaram consistentemente abaixo dos preços do etanol (equivalente em açúcar), revelando que, 

em quase todo o período analisado, o etanol também mostrou-se economicamente inviável 
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quando comparado à gasolina. Aqui, as únicas exceções para esta situação ocorreram, muito 

rapidamente, em abril de 2004, e, por um período mais longo, entre maio de 2007 e julho de 

2008 (também destacadas no gráfico em verde), no qual o preço da gasolina ficou acima do 

preço equivalente do etanol. No entanto, para todo o restante do período, a gasolina situou-se 

em patamares de preços mais baixos que o etanol (em termos de açúcar equivalente). 

Observa-se que a linha da razão % de preços entre os dois combustíveis fica na maior parte do 

tempo abaixo da linha dos 100%. 
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8. RESSALVAS METODOLÓGICAS 

É importante que algumas ressalvas sejam feitas em relação ao raciocínio anterior. 

Em primeiro lugar, é necessário ressaltar que a análise corresponde a uma simplificação da 

realidade, e que foram levadas em conta, para sua elaboração, uma série de premissas teóricas 

(explicadas ao longo deste trabalho). O objetivo desta simplificação foi possibilitar uma 

estimativa e avaliação dos custos mínimos teóricos para cada um dos biocombustíveis em 

uma mesma base de preços, de forma a compará-los a seus produtos substitutos derivados do 

petróleo, analisando, assim, sua competitividade somente sob a ótica econômica. No entanto, 

deve-se ter em consideração que os valores encontrados são aproximações da realidade, que 

possivelmente podem diferir dos preços reais praticados pelos diferentes players operando no 

mercado de biocombustíveis.  Estas diferenças podem refletir os diversos padrões existentes 

de: nível tecnológico, custos de fatores de produção, rendimentos industriais, acesso à 

matéria-prima, níveis de concorrência intra e intermercados específicos, custos de aquisição 

dos insumos, vantagens (ou desvantagens) logísticas, escalas de produção (e 

comercialização), vantagens tributárias, entre outros. 

Em segundo lugar, conforme explicado anteriormente, os preços internacionais da gasolina e 

do diesel não são exatamente àqueles praticados na maioria dos países, sobretudo nos 

importadores, em que os preços internos são definidos incorporando-se fretes marítimos e 

custos adicionais de internação destes produtos (ex: tributação), elevando a curva de preços 

dos combustíveis derivados do petróleo. 

Por outro lado, a consideração dos preços internacionais do açúcar como referência do custo 

de oportunidade para o etanol da cana-de-açúcar, tampouco leva em conta os descontos que 

devem ser aplicados na eventual exportação deste produto. A análise também não considerou 

outras matérias-primas de baixo preço, como o melaço para o etanol, além de diversas 

existentes para a produção do biodiesel, que possibilitam a sua produção a preços mais 

baixos. De todo modo, esta comparação simplificada mostra como vem se comportando a 

atratividade dos biocombustíveis em nível mundial, e como vem evoluindo seu potencial para 

contestar efetivamente os mercados de combustíveis fósseis no futuro. 

Além disso, é preciso lembrar que, apesar de a premissa utilizada de existência de 
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rentabilidades equivalentes entre etanol e açúcar ser verdadeira no longo-prazo13, fazendo 

com que o preço para os dois produtos tenda a caminhar junto ao longo do tempo (o que 

caracteriza a cointegração dos preços para os dois produtos); a rentabilidade obtida pelos 

produtores do açúcar e do etanol pode apresentar (e geralmente apresenta) diferenças 

significativas no curto-prazo, explicadas pelas seguintes razões: 

i. falta de flexibilidade, no curto prazo, na alocação da cana para açúcar e etanol dentro do 

ano-safra por fatores técnicos, políticos e institucionais. 

ii. existência de unidades produtivas especializadas apenas na produção de etanol ou 

açúcar. 

iii. teto para o preço do etanol (preço do etanol multiplicado pela unidade de rendimento 

equivalente à gasolina). 

iv. intervenção governamental no mercado interno, na definição do percentual de etanol 

adicionado à gasolina. 

v. altas escalas de capital para investimento em novas destilarias/plantas de açúcar. 

Por sua vez, apesar ter termos considerado as cotações da Bolsa de Nova York como sendo 

representativas dos preços de livre mercado, é importante recordar que o setor de açúcar 

permanece, ainda, altamente controlado e protegido em diversos países, por meio de cotas, 

subsídios e restrições à importação. Segundo Sheales et al. (1999), o mercado mundial de 

açúcar é caracterizado por intervenções governamentais, que distorcem globalmente a 

produção, o consumo e o mercado de açúcar. 

Para Costa (2004) e Serôdio (2004), as exportações altamente subsidiadas da União Europeia 

distorcem os preços internacionais do açúcar, fazendo com que o preço mundial de equilíbrio 

do açúcar seja menor do que o preço de equilíbrio na ausência destas distorções (livre 

mercado). Entretanto, este fato não altera os resultados e a conclusão da análise realizada 

sobre a competitividade do etanol em relação à gasolina, no cenário internacional. Ao 

contrário, ela reforça a conclusão, pois, inexistindo as distorções mencionadas, os preços de 

equilíbrio (teóricos), no mercado de açúcar, seriam mais elevados do que os encontrados nos 

últimos dez anos, na Bolsa de Nova York (NYBOT). Por sua vez, isto indicaria que os preços 

do “etanol equivalente em açúcar” seriam ainda mais elevados do que os encontrados na 

                                                 
13 Mantendo-se diferenciais significativos de rentabilidade entre os dois produtos, a oferta tende a se ajustar 
através do investimento em novas capacidades produtivas pelos agentes econômicos, nos mercados mais 
rentáveis. 
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análise, e, portanto, a competitividade do etanol em relação à gasolina, nos mercados 

mundiais, ficaria ainda mais prejudicada. 

Em relação à análise para o biodiesel, apesar de terem sido utilizadas as cotações do óleo de 

soja para projetar o seu custo mínimo teórico, é importante relembrar que este biocombustível 

também pode ser feito com uma grande variedade de matérias-primas, cada qual com uma 

qualidade única para a sua produção, e apresentando diferentes custos de produção. Assim, a 

análise deve ser encarada apenas como uma referência de preços em termos mundiais. 

Finalmente, este estudo reflete somente uma caracterização da competitividade dos 

biocombustíveis nos últimos dez anos (2000-2010), em relação aos seus produtos substitutos 

derivados do petróleo. A análise não pretende, em hipótese alguma, fazer previsões dos 

cenários futuros de preços, seja para os combustíveis fósseis, seja para os biocombustíveis 

analisados. 

Como recomendação para estudos futuros, em se pretendendo analisar os preços teóricos dos 

quatro combustíveis já internalizados em cada país, dever-se-ia, numa análise futura, 

considerar todos os outros fatores específicos que atuam sobre os preços, tais como: estrutura 

de tributação, fatores logísticos, matéria-prima utilizada, escala de produção, tecnologia de 

produção, entre outros. 
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9. ANÁLISES DOS RESULTADOS 

O desempenho dos mercados de biocombustíveis reflete a implantação de políticas, em vários 

países, para promover a sua produção e uso, além da melhora de sua competitividade em 

relação aos combustíveis fósseis, em função tanto da redução de seus custos de produção (por 

conta de ganhos tecnológicos), como da elevação do preço do petróleo até a eclosão da crise 

de 2008. 

Mesmo assim, e como confirmado nas análises do capítulo 7, os custos de produção dos 

biocombustíveis ainda são, atualmente, maiores que os dos derivados de petróleo, e, portanto, 

ainda não são competitivos em relação aos combustíveis fósseis, a preços de livre mercado. 

Além disso, não são previstas, no curto-prazo, reduções significativas em seu custo de 

produção, pois os processos agrícolas e industriais envolvidos são bastante conhecidos, 

“maduros” e eficientes. Sua viabilização, sob a ótica econômica, dar-se-á somente se 

ocorrerem novas elevações dos preços internacionais do petróleo, o que constitui um cenário 

plausível no médio e longo-prazos (visto a dificuldade de se encontrarem novas reservas, as 

instabilidades políticas nas zonas produtoras e o crescimento acelerado de seu consumo nos 

países em desenvolvimento). 

Assim, verifica-se que os biocombustíveis já constituem alternativa tecnicamente viável, mas 

seus custos, hoje, ainda são maiores que os dos derivados do petróleo (considerando seus 

preços atuais). Isto torna sua produção inviável, se externalidades positivas, como meio 

ambiente local, clima global, geração e manutenção de empregos e balanço de pagamentos 

não forem consideradas na análise. 
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10. VALORANDO OS GANHOS INTANGÍVEIS 

Apesar de ainda não se apresentarem totalmente viáveis sob a ótica econômica, visto que seus 

preços apresentam-se superiores aos dos combustíveis de origem fóssil, há de se levar em 

consideração que a utilização dos biocombustíveis apresenta externalidades positivas e 

permitem capturar uma série de benefícios intangíveis, os quais deveriam ser precificados e 

incorporados ao valor comercial destes produtos, de forma a atribuir um prêmio de mercado 

aos mesmos quando comparados aos seus substitutos derivados do petróleo, que apresentam 

uma série de externalidades negativas à sociedade e ao planeta.  

Segundo a teoria econômica, o sistema de preços funcionaria eficientemente porque os preços 

de mercado transmitem informações completas tanto a produtores quanto a consumidores. 

Entretanto, às vezes, os preços de mercado não refletem o que realmente acontece entre 

produtores ou entre consumidores. De acordo com Pindyck e Rubinfeld (2002), uma 

externalidade ocorre quando alguma atividade de produção ou de consumo possui um efeito 

indireto sobre outras atividades de consumo ou de produção, que não se reflete diretamente 

nos preços de mercado. O termo “externalidade” é empregado porque os efeitos mencionados, 

tanto de custos quanto de benefícios, são externos ao mercado. Quando as externalidades se 

encontram presentes, o preço de um bem não reflete necessariamente seu valor social. 

Conseqüentemente, as empresas poderão vir a produzir quantidades excessivas ou 

insuficientes, de tal maneira que o resultado do mercado venha a ser ineficiente. Há 

externalidades negativas – que ocorrem quando a ação de uma das partes impõe custos à outra 

– e externalidades positivas – que surgem quando a ação de uma das partes beneficia a outra. 

(PINDYCK e RUBINFELD, 2002) 

Como exemplo de uma externalidade negativa, podemos citar uma usina de aço que despeje 

seus efluentes em um rio do qual os pescadores dependem para sua pesca diária. Quanto mais 

efluentes forem despejados no rio pela usina, menos peixes haverá, mas este custo não será 

percebido pela usina, somente pelos pescadores. Por sua vez, um exemplo de externalidade 

positiva seria o proprietário de uma casa que resolve pintá-la e construir um belo jardim. 

Todos os vizinhos se beneficiariam desta atividade, embora a decisão do proprietário de pintar 

a casa e fazer o jardim não tenha levado em conta estes benefícios. Assim, devido ao fato de 

as externalidades não estarem refletidas nos preços de mercado, elas podem se tornar uma 

causa de ineficiência econômica. (PINDYCK e RUBINFELD, 2002) 



149 
 

 

Portanto, se os preços de mercado sofrem distorções, seja pela existência de algum tipo de 

poder monopólico, pela falta de informação, pela existência de efeitos colaterais no consumo 

e na produção de algum bem ou serviço ou pela presença de bens de propriedade comum – as 

chamadas falhas de mercado – então, este sistema deixa de ser um sistema de informação 

eficiente, e a intervenção do Estado passa a ser requerida. 

Há algumas soluções para corrigir estas falhas de mercado. De acordo com Pindyck e 

Rubinfeld (2002), uma delas seria a cobrança de uma “taxa de emissão de poluentes”, que 

poderia ser na forma de uma maior tributação dos produtos e atividades que possuem 

externalidades negativas. Alternativamente, outra solução seria a imposição, pelo governo, de 

um subsídio à produção de atividades que possuam externalidades positivas, visando corrigir 

as distorções dos preços de mercado que não permitem capturar o benefício existente, a partir 

destas externalidades.   

Desta forma, o conceito de sustentabilidade, fundamentado em aspectos relacionados à 

capacidade de suporte e à conservação da base de recursos naturais, à qualidade ambiental, ao 

desenvolvimento econômico sustentado e à justiça social, deveria também ser considerado na 

análise da competitividade dos biocombustíveis. Por conseguinte, a consideração de questões 

associadas à redução dos impactos locais e globais, ao uso de fontes renováveis para geração 

de energia elétrica, à utilização sustentável dos recursos hídricos e à minimização dos 

impactos sobre os ecossistemas e a biodiversidade constituem extensão deste conceito, que 

também devem ser avaliados. 

Assim, ao se analisar a questão da competitividade dos biocombustíveis, além de se avaliar os 

custos de produção e sua competitividade em relação aos preços dos derivados do petróleo, há 

de se considerar também toda a extensão dos outros benefícios (tangíveis e intangíveis), os 

quais deveriam ser precificados e incorporados aos preços destes produtos, conferindo aos 

mesmos um prêmio que visa estimular seu consumo e capturar, economicamente, todas as 

vantagens existentes na sua produção e consumo pela sociedade. 

A seguir, alguns dos benefícios inerentes à produção e utilização dos biocombustíveis, que 

deveriam ser valorados pelo mercado e incorporados aos preços destes produtos: 

Aumento na segurança da oferta nacional de energia: O petróleo possui reservas finitas e 

tem preço altamente volátil, com perspectivas de maior elevação no futuro, justificando a 

busca atual, por muitos países, na redução de sua dependência. Os biocombustíveis possuem 
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grande potencial para substituir diretamente os derivados de petróleo (mesmo que sua 

substituição completa não seja possível) e, ao contrário de outros candidatos a substituir os 

derivados de petróleo (como o hidrogênio e a eletricidade), a cadeia de distribuição e estrutura 

de revenda dos biocombustíveis pode empregar, mais facilmente, a infraestrutura hoje 

disponível para os derivados de petróleo. Além disto, em especial no caso do Brasil, os 

biocombustíveis podem ser produzidos em larga escala sem prejuízos para a produção de 

alimentos, com grandes benefícios para a sociedade e economias locais. Mesmo no caso dos 

países importadores, os produtos potencialmente virão de várias regiões (descentralização da 

produção), que não apresentam as instabilidades políticas que assolam atualmente os 

principais países produtores de petróleo. 

Em adição, apesar de o Governo Federal ter anunciado no final de 2006 a auto-suficiência em 

petróleo e, posteriormente, a descoberta do pré-sal, a extração deste combustível fóssil, no 

Brasil, ainda é operacionalmente complexa e onerosa, visto que as reservas brasileiras 

encontram-se em locais distantes e de difícil acesso, como aquelas oriundas das plataformas 

marítimas. É dentro deste contexto que os biocombustíveis deveriam assumir, para o Brasil, 

uma importância e valorização crescentes, na medida em que sua produção é capaz de 

harmonizar razões de caráter ambiental, econômico, social e estratégico. 

Redução de impactos ambientais locais: A substituição de derivados de petróleo por 

biocombustíveis é positiva para a qualidade do ar local. As emissões do biodiesel, por 

exemplo, contém menos monóxido de carbono, óxidos de enxofre e material particulado que 

as do diesel. Por sua vez, o etanol também reduz em 50% a emissão de monóxido de carbono 

dos motores de veículos. Além de os biocombustíveis serem menos tóxicos que os 

combustíveis fósseis, e de seus processos produtivos serem menos agressivos ao meio 

ambiente, os rejeitos de sua produção podem ser reciclados e utilizados para gerar 

eletricidade, como é o caso do etanol brasileiro produzido da cana-de-açúcar, o que constitui 

benefícios dobrados, se comparado ao consumo dos combustíveis fósseis. 

Ganhos sociais: Conforme citado anteriormente, estudos do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA), da Agricultura, da Integração Nacional e das Cidades calcularam que em 

cada 1% de substituição de óleo diesel por biodiesel, a partir da agricultura familiar, poderiam 

ser gerados até 45 mil empregos no campo. Ainda segundo dados atualizados do Ministério 

do Desenvolvimento Agrário, o número total de famílias da agricultura familiar que fornecem 

matérias-primas aos produtores brasileiros de biodiesel vem crescendo de forma considerável 
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nos últimos anos. Projeta-se que, em 2010, 109.000 famílias estarão incluídas no Programa 

Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), um crescimento de 113% em relação ao 

ano de 2009. Além disto, estima-se que, para 2010, a agricultura familiar obtenha R$ 0,50 por 

litro de biodiesel, o que significa um aumento de renda de R$ 0,08 (oito centavos) por litro 

quando comparado a 2009 (um incremento de 19%). Finalmente, a cada 1 milhão de litros de 

biodiesel puro (B100) produzidos, estima-se que houve, em 2010, a participação de 45 

famílias, um aumento de 40% em relação ao ano anterior. Por sua vez, o setor sucroalcooleiro 

do Brasil também tem um impacto significativo sobre o emprego, sendo responsável por mais 

de 4,5 milhões de empregos diretos e indiretos, atualmente. 

Criação de novos mercados para produtos agrícolas: A produção de biocombustíveis cria 

novas demandas para a agricultura e traz benefícios para a zona rural, ao melhorar os preços 

dos produtos e aumentar a renda regional. Outros benefícios são o desenvolvimento de novas 

tecnologias agrícolas e industriais e a possibilidade de inclusão de novos itens na pauta de 

exportação do país, inclusive novas tecnologias e produtos renováveis. Por sua vez, a criação 

de novos mercados para os produtos agrícolas representa uma forma de hedge para os 

agricultores brasileiros que, durante longos períodos, sofreram com os excessivos subsídios 

concedidos pelos países ricos à sua produção agrícola, mantendo os preços agrícolas mundiais 

artificialmente baixos, nas últimas décadas. Havendo forte aumento da demanda pela inclusão 

de novos contingentes populacionais com acesso ao consumo (em decorrência do crescimento 

acelerado dos países emergentes), aliado ao crescimento dos mercados agroenergéticos, 

espera-se para os próximos anos preços mais remuneradores para os produtos agrícolas. 

Estudando os ciclos recentes, verifica-se que os saltos de produtividade agrícola sempre 

ocorreram em períodos de preços elevados e foram prejudicados justamente pelos períodos de 

preços artificialmente baixos. A evolução tecnológica, que garante maiores rendimentos 

agrícolas e industriais, é justamente financiada pelos excedentes criados nos períodos de 

maior remuneração sobre a produção, e potencialmente prejudicada nos períodos em que este 

valor não é suficiente para cobrir os custos de produção. Considerando que os aumentos de 

produtividade nos ciclos produtivos constituem a única alternativa sustentável para se 

aumentar continuamente a disponibilidade dos produtos agrícolas e reduzir o custo dos 

alimentos para a população mundial, a manutenção de preços remuneradores (em parte, 

devido ao desenvolvimento dos mercados agroenergéticos) pode auxiliar na capitalização dos 

agricultores e promover uma aceleração no uso de alta tecnologia agrícola, que é justamente o 

que garante os saltos de produtividade tão necessários para os próximos anos. Como os 
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aumentos de produção e de produtividade no passado ocorreram sempre por saltos 

tecnológicos nos períodos de preços mais altos, é importante que não se tenha medo das 

elevações temporárias dos preços dos alimentos, que garantirão, por sua vez, a expansão da 

oferta de produtos agrícolas e a futura suficiência de alimentos. 

Estímulo ao desenvolvimento regional e nacional: A produção de biocombustíveis pode 

estimular, localmente, a atividade econômica, o desenvolvimento, e a geração de empregos, 

especialmente em áreas rurais, em geral atrasadas em relação aos centros urbanos. Outros 

benefícios também podem ser criados para o país, tais como: o desenvolvimento tecnológico 

dos setores agrícola e de bens de capital para o setor agroenergético, além da ampliação de 

sua pauta de exportação, agregando-se a ela novas tecnologias e produtos renováveis. 

Ganhos ambientais globais: A mudança global do clima causada pelas emissões de Gases de 

Efeito Estufa (GEE) tem sido incluída na pauta dos principais problemas socioambientais a 

serem enfrentados ao longo deste século. Por produzirem menos gases de efeito estufa que a 

gasolina e o diesel, o etanol e o biodiesel são uma importante alternativa para a mitigação das 

mudanças climáticas. Um importante sinalizador dos rumos do mercado foi o 

reconhecimento, pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA – 

Environmental Protection Agency), de que o etanol da cana-de-açúcar é um biocombustível 

avançado – ou seja, que comprovadamente reduz em, no mínimo, 50% o nível de emissões de 

gases de efeito estufa em toda a cadeia. De acordo com os estudos da EPA, as emissões de 

CO2 do etanol da cana-de-açúcar correspondem a somente 39% das emissões da gasolina 

(ICONE, 2010). Depois de reconhecer o etanol da cana-de-açúcar como combustível 

eficiente, a EPA divulgou os resultados finais da sua análise sobre as emissões do biodiesel de 

soja, conferindo ao biocombustível uma redução de 57% nas emissões em relação ao diesel 

mineral. Com esta revisão, a EPA enquadrou também o biodiesel de soja como 

biocombustível adequado a atender as metas do programa norte-americano. No setor de 

transportes, estima-se que o total de emissões acumuladas a serem evitadas, ao longo dos 

próximos dez anos, pelo uso de biocombustíveis atinja volume da ordem de 824 MtCO2, que, 

por si só, denota a importância do programa de biocombustíveis para a mitigação das 

emissões de GEE. (EPE, 2010) 

Outras externalidades econômicas: Ao se analisar a questão de custos e preços, há de se 

considerar que, além dos benefícios ambientais advindos com o biodiesel, existe certa 

compensação financeira por meio da redução da importação do diesel. Nossa dependência 
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externa atual equivale a 14,4% da demanda total do ciclo diesel. Em valor financeiro, o 

dispêndio com as importações líquidas somou US$1,95 bilhões nos seis primeiros meses de 

2010 (Boletim DCR, 2010). Ao contrário do que possa parecer, a existência de custos em 

termos de saída de divisas é, neste momento, um elemento positivo para que políticas públicas 

induzam e direcionem a consolidação no mercado de biodiesel.  Entretanto, mesmo com o 

aumento do uso de biodiesel (em razão da antecipação do B5, neste ano), as importações de 

diesel aumentaram consideravelmente em 2010. O principal motivo é o aquecimento na 

atividade econômica do país. No primeiro semestre, foram quase 3,8 bilhões de litros de 

diesel com origem no exterior, 224% maior do que o volume importado no mesmo período de 

2009. Este volume de diesel importado seria ainda maior se não houvesse o biodiesel. Em 

relação ao etanol, por sua vez, considerando-se o seu consumo no período entre 1976 a 2005, 

valorizado pelo preço da gasolina no mercado mundial, a economia de divisas foi em torno de 

US$ 195,5 bilhões, sendo US$ 69,1 bilhões em importações evitadas e US$ 126,4 bilhões em 

juros da dívida externa evitados (BNDES, 2008) o que também reforça a presença das 

externalidades econômicas inerentes à produção de ambos os biocombustíveis. 

Devido a estas e outras vantagens que os combustíveis alternativos trazem ao país e à 

sociedade, os programas existentes de agroenergia – com destaque para os do etanol e do 

biodiesel – deveriam ser levados ao patamar de prioridade das políticas públicas. Em se 

levando com seriedade e responsabilidade a consolidação dos mercados de biodiesel e etanol, 

no Brasil e em outros países, temos tudo para nos tornarmos uma nova potência mundial no 

cenário energético, possibilitando, adicionalmente, a resolução de parte dos problemas 

sociais, ambientais e econômicos que atingem o país. 
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11. CONCLUSÕES 

Este trabalho teve por objetivo avaliar a real competitividade econômica dos dois principais 

biocombustíveis produzidos no Brasil – o etanol e o biodiesel –, visando esclarecer alguns 

mitos existentes em relação à competitividade entre os dois produtos. O foco foi averiguar se 

o conceito, amplamente difundido na sociedade brasileira, de que somente o etanol apresenta-

se hoje como alternativa viável ao consumo dos combustíveis derivados do petróleo, enquanto 

o biodiesel ainda não teria alcançado a viabilidade esperada, constitui verdade absoluta e 

inquestionável, ou se existem outros fatores indiretos contribuindo para esta percepção, que, 

na verdade, escondem uma realidade distinta. Buscou-se, desta forma, elaborar uma análise 

aprofundada do real cenário dos combustíveis no Brasil, com o objetivo de estimular o debate 

sobre políticas nacionais consistentes de estímulo à produção e utilização dos 

biocombustíveis. 

Assim, o presente trabalho tratou de analisar a competitividade do etanol e do biodiesel, 

abordando três diferentes frentes: na primeira, estes produtos foram analisados quanto às suas 

principais características e cadeias de produção. Na segunda, avaliou-se sua competitividade 

econômica frente a seus produtos substitutos diretos derivados do petróleo. Finalmente, foram 

analisados os benefícios inerentes à utilização dos combustíveis renováveis, e como estes 

intangíveis deveriam ser precificados e incorporados aos preços dos biocombustíveis, de 

forma a capturar os benefícios que trazem ao meio-ambiente e à sociedade. 

Em termos gerais, e considerando as premissas utilizadas para elaboração do modelo, a 

análise de competitividade econômica para níveis mundiais mostrou que, nos últimos dez 

anos, nenhum dos biocombustíveis apresentou viabilidade econômica frente aos seus produtos 

derivados de petróleo. 

A aparente competitividade econômica do etanol observada no Brasil, por sua vez, é resultado 

(entre outros fatores) da política de tributação vigente sobre os combustíveis no país, que 

distorce os preços relativos entre os combustíveis derivados do petróleo e, por conseguinte, 

entre os biocombustíveis. Esta política consiste na prática do subsídio cruzado entre os 

combustíveis derivados do petróleo, ocorrendo a sobretributação da gasolina com objetivo de 

subsidiar a utilização do diesel mineral, que atualmente constitui o principal motor da 

economia nacional e tem impactos diretos sobre a atividade econômica e sobre a inflação. A 

prática do subsídio cruzado, entretanto, constitui também um subsídio indireto ao consumo do 
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etanol, uma vez que estabelece preços-teto mais altos para a gasolina do que seriam 

observados se a gasolina fosse tributada da mesma forma que o diesel mineral. Por sua vez, 

esta política compromete a competitividade do biodiesel, visto que o preço-teto para o 

biocombustível (em condições de livre-concorrência) passa a ser o preço subsidiado do diesel 

derivado de petróleo. Se o diesel mineral fosse tributado com igual tarifa à praticada para a 

gasolina, os preços-teto teóricos para o biodiesel seriam mais elevados do que os verificados 

atualmente, e talvez o mercado de biodiesel pudesse trabalhar sem a política de adição 

obrigatória ao diesel mineral vigente hoje no PNPB. 

Por outro lado, parece também haver consenso de que a lógica econômica não deve prevalecer 

sobre outras dimensões da questão energética, particularmente a social e a ambiental. Por isso, 

é importante destacar que o uso dos biocombustíveis contempla a multidimensionalidade da 

questão energética, podendo induzir mecanismos importantes de inclusão social e de 

preservação ambiental. 

Neste contexto, é importante mencionar que a tributação dos combustíveis automotivos tem 

uma importância crescente na análise da política energética de um país, uma vez que o preço 

praticado na bomba pode direcionar os consumidores na opção pelo uso de combustíveis mais 

eficientes ou que apresentam maiores benefícios à sociedade. Assim, a tributação diferenciada 

deveria ser utilizada para limitar ou estimular o uso de combustíveis específicos, criando uma 

vantagem competitiva para os combustíveis alternativos em relação aos tradicionais derivados 

do petróleo. 

De acordo com Pires e Schechtman (2009, p. 10), as estruturas tributárias diferenciadas são 

concebidas para impor um ônus tributário maior sobre os combustíveis fósseis, de acordo com 

as externalidades produzidas. “Diante do preço mais elevado, o consumidor ajusta sua 

demanda ou opta pela utilização de tecnologias ou combustíveis menos poluentes”. Em geral, 

os aumentos de impostos sobre energia são normalmente justificados como uma maneira de 

reduzir a dependência da energia importada, como uma estratégia de redução das emissões de 

poluentes atmosféricos, e como uma maneira de preservar recursos não renováveis para as 

gerações futuras, incorporando, desta maneira, benefícios fora do sistema de mercado (non-

market benefits). Esta opção pode ser utilizada para estimular a substituição dos combustíveis 

derivados do petróleo pelo uso de combustíveis renováveis, uma vez que encarece os 

combustíveis fósseis convencionais. 
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Considerando que a gasolina é atualmente sobre-tributada no Brasil, pode-se inferir que, para 

o caso do etanol, a prática da tributação diferenciada já é aplicada no país, o que confere ao 

etanol, hoje, sua competitividade econômica em relação à gasolina no cenário brasileiro (fato 

ainda não observado no cenário global). Este diferencial tributário proporciona preços-teto 

mais elevados para o etanol do que seriam observados se houvesse menor tributação sobre a 

gasolina. A existência deste “subsídio”, por sua vez, corresponderia ao prêmio de mercado 

por todas as externalidades positivas e benefícios que a produção do etanol proporciona à 

sociedade. Ou seja, corresponde à valoração econômica e incorporação deste valor ao preço 

de mercado do etanol, um prêmio pelos benefícios que, de outra forma, não seriam capturados 

pelo mercado. 

Visto que a economia de livre mercado não conseguiria capturar estas externalidades 

existentes na produção do etanol, a utilização da política de tributação diferenciada 

corresponde a um arranjo ótimo do ponto de vista econômico. 

Por outro lado, em relação ao biodiesel, observou-se que o subsídio praticado para o diesel 

mineral, no país, corresponde a um entrave para a viabilização econômica deste 

biocombustível. Ao estabelecer preços-teto mais baixos para o combustível fóssil, 

compromete-se a viabilização econômica deste biocombustível e não se criam condições para 

captura, pela sociedade, de todas as externalidades e benefícios de sua produção. 

Vale ressaltar que as externalidades e os benefícios potenciais do biodiesel são 

proporcionalmente muito semelhantes aos observados para o etanol, incluindo-se os 

benefícios ambientais. Segundo a EPA – Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, 

enquanto o etanol da cana-de-açúcar tem o potencial de reduzir as emissões de GEE em 

aproximadamente 61%, o biodiesel de soja possibilita redução semelhante, de 57%. Ambos os 

produtos desfrutam, atualmente, do reconhecimento de serem biocombustíveis avançados – 

ou seja, que comprovadamente reduzem em, no mínimo, 50% o nível de emissões de gases de 

efeito estufa em toda a cadeia. 

Sendo assim, ficaria justificado para o biodiesel também a existência de um “subsídio” 

proporcional ao que desfruta hoje a cadeia do etanol, de forma a também capturar todos os 

benefícios e externalidades gerados pela produção deste biocombustível. Este subsídio 

poderia teoricamente assumir a forma de níveis de tributação semelhantes para o diesel 

mineral aos níveis praticados hoje para a gasolina. 
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Entretanto, pelas características do consumo de diesel no país (que constitui atualmente o 

principal motor da economia nacional), em razão dos impactos diretos sobre a atividade 

econômica, e por constituir um importante componente inflacionário, uma alteração da 

estrutura de tributação do diesel poderia ter efeitos negativos sobre toda a economia, com 

consequências negativas sobre a atividade econômica e sobre o controle de preços (inflação). 

Isto faz com que uma alteração desta natureza seja de difícil aplicação prática, mesmo 

levando-se em consideração todos os benefícios envolvidos. Desta maneira, a incorporação 

dos benefícios e das externalidades da produção do biodiesel teria de ser feita de outra forma 

que não via aumento da tributação sobre o diesel. 

Uma alternativa seria a imposição de um mercado obrigatório para o biocombustível até o 

nível em que não fosse mais necessário importar o diesel mineral, mesmo que necessário o 

pagamento de um valor adicional pelo biocombustível acima do preço de mercado do diesel 

mineral, como prêmio pelos benefícios e externalidades gerados, que de outra forma também 

não seriam capturados pela economia de livre mercado. 

Por sua vez, esta alternativa assemelha-se, em muito, ao funcionamento atual do PNPB, que 

vem incrementando, ao longo do tempo, a obrigatoriedade da adição do biodiesel ao diesel 

mineral no Brasil. Para capturar os non-market benefits (tais como os benefícios ambientais, 

sociais e econômico-estratégicos), o governo brasileiro vem pagando pelo biocombustível um 

prêmio de mercado sobre o preço do diesel mineral. Considerando os objetivos propostos e os 

benefícios envolvidos, esta estrutura vem se mostrando também um arranjo econômico ótimo. 

É prematuro avaliar se todos os objetivos propostos pelo programa de biodiesel serão 

atingidos, principalmente em razão do pouco tempo de implantação deste programa no Brasil. 

Quaisquer conclusões acerca do desenvolvimento de uma atividade econômica com apenas 

cinco anos têm de ser restritas a questões conjunturais. Por outro lado, é importante que o 

programa de biodiesel continue a ser discutido em toda sua profundidade, podendo até mesmo 

sofrer reformulações ao longo do tempo, de forma a adequar as estratégias aos objetivos do 

programa.  

Os objetivos de ambos os programas brasileiros de biocombustíveis são altamente meritórios, 

por se vincularem a questões importantes: estratégia energética, preocupação ambiental, 

desenvolvimento rural e inclusão social. Não se deve, entretanto, imaginar que os 

biocombustíveis serão a solução para todos os problemas existentes nas áreas onde atuam. 
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Problemas ambientais como a qualidade no ar das grandes cidades e a emissão de gases de 

efeito estufa pelo segmento de transportes são muito complexos e sua solução envolve outras 

ações importantes. Por exemplo, investimentos em transporte público e aumento da eficiência 

dos motores, apenas para citar alguns. 

O que se deve ter em mente é que os biocombustíveis contribuem positivamente para que a 

nossa matriz energética seja cada vez mais limpa e renovável, gere empregos no país e reduza 

a emissão de gases do efeito-estufa. São estes elementos que justificam a sua continuidade e 

aprofundamento. 
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