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A FEBRE
DO BIODIESEL
E N E R G I A O combustível atrai produtores,
universidades e investidores estrangeiros

A
inda é cedo para medir o ver-
dadeiro potencial do biodie-
sel. Mas a euforia dos investi-
dores continua a ser alimen-
tada pelo sonho de um futuro

promissor. A oferta do setor quase qua-
druplicou no primeiro trimestre de
2007, com a inauguração de 12 usinas.
Sete meses antes da meta estipulada
pelo governo, o Brasil tem condições
de fabricar o volume necessário para a
incorporação de 2% do produto ao die-
sel convencional, derivado do petró-
leo. O desempenho tem atraído o inte-
resse de grupos estrangeiros e mobili-
zado uma disputa nos bastidores de
Brasília pela redução da carga tributária.

A adição obrigatória do combustível
ao diesel, a partir de ja-
neiro de 2008, vai criar
uma demanda anual de
840 milhões de litros.
Até o fim do ano passa-
do, a meta parecia dis-
tante. A capacidade de
produção era inferior a
30% do total. Cinco

A ANP estuda 54 pedidos para insta-
lação de plantas de biodiesel. Um dos
projetos é da empresa hispano-brasileira
Naturoil, que anunciou recentemente a
construção da maior fábrica do setor na
América Latina, com capacidade anual
de 227 milhões de litros do combustível.

Na avaliação do superintendente da
ANP, os incentivos tributários ofereci-
dos pelo governo contribuem para esti-
mular o programa de biodiesel. "De-
pendendo da matéria-prima e da região
escolhida para o projeto, as isenções fis-
cais podem chegar a 100%. É o caso de
quem produz óleo de mamona no Nor-
deste, por meio da agricultura familiar."

Os empreendedores reivindicam a
ampliação das benesses. Reunidos na

Câmara Setorial de
Oleaginosas e Biodiesel,
os empresários encami-
nharam ao ministro da
Agricultura, Reinhold
Stephanes, um pedido
de revisão tributária. A
proposta é estender os
benefícios fiscais a to-
dos os produtores, uma
forma de "viabilizar o
plantio de oleaginosas
em áreas maiores", se-

gundo Cario Lovatelli, presidente da
Associação Brasileira das Indústrias de
Óleos Vegetais (Abiove).

Apesar da pressão dos representan-
tes do agronegócio, a ampliação dos be-
nefícios não está nos planos do gover-
no. "As isenções fiscais garantem a par-
ticipação dos pequenos produtores e o
desenvolvimento das regiões mais po-
bres", explica Ângelo Bressan Filho, di-
retor do Departamento de Agroenergia
do Ministério da Agricultura.

O Brasil consome, em média, 40 bi-
lhões de litros de diesel por ano. Cerca

de 10% do volume é importado, ao custo
de l bilhão de dólares. Quando a adi-
ção de biodiesel chegar a 5%, o País po-
derá economizar metade do valor. Mas
o custo do óleo de origem vegetal é
25% mais caro que o diesel comum.
Como a incorporação do combustível
será pequena, a ANP garante que não
haverá grande variação de preço nas
bombas. "É natural que uma nova fon-
te de energia tenha um custo mais ele-
vado. Quando lançaram o Proálcool,
na década de 70, era impossível produ-
zir etanol sem subsídios. Depois, os
custos caíram", diz o engenheiro quí-
mico Donato Aranda, da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), es-
pecialista em bioenergia.

Para que o Brasil conquiste o almejado
papel de liderança no cenário mundial,
Aranda propõe a ampliação das pesqui-
sas com culturas tropicais de alto ren-
dimento, a exemplo do dendê e do pi-
nhão-manso. Com essas espécies, é
possível extrair mais de 4 mil quilos de
óleo por hectare, ao passo que a soja
rende apenas 600 quilos na mesma
área, segundo a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa). "Fi-
co feliz de constatar que a maioria das
universidades públicas, e mesmo algu-
mas instituições privadas, tem pesquisas

meses depois, a reali-
dade mudou. Hoje, as
usinas têm condições
de fornecer 954 mi-
lhões de litros por ano, segundo a
Agência Nacional do Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis (ANP).

Por enquanto, existem 25 usinas em
funcionamento. De acordo com o supe-
rintendente de abastecimento da ANP,
Roberto Ardenghy, outras dez unidades
vão ser inauguradas até o fim de 2007,
com capacidade total de 1,2 bilhão de
litros. "Se houver excedente, deverá ser
exportado ou o governo pode antecipar
a meta de aumentar a adição para 5%,
prevista para 2013", explica Ardenghy.



nessa direção. Atualmente, há congres-
sos quase semanais sobre o tema."

A Universidade Estadual de Campi-
nas (Unicamp), por exemplo, criou e
patenteou um catalisador que transfor-
ma gordura animal e óleos vegetais em
biodiesel, com menos resíduos indese-
jados. O invento rendeu um contrato de
licenciamento com a empresa Bio-
Camp, que está prestes a inaugurar uma
fábrica de biodiesel em Campo Verde
(MT). E o diretor-executivo da Agência
de Inovação da Unicamp, Roberto Lo-
tufo, planeja estabelecer
outras seis parcerias do
gênero. "A experiência
em biodiesel trouxe re-
sultados promissores.
Além de transferir a tec-
nologia para a indústria,
a universidade terá um
retorno financeiro com
os royalties sobre a pro-
dução", comemora.

O crescente número de
pesquisas nesse seg-
mento pode ser verifi-
cado no Instituto Na-
cional de Propriedade
Industrial (Inpi). Um
levantamento no banco
de dados da entidade

revela a existência de 70 registros de
patentes, dos quais 29 são de pesquisa-
dores brasileiros. À exceção de um pe-
dido realizado em 1998, todos os ou-
tros projetos de origem nacional foram
cadastrados a partir de 2001. "Apesar
de modesta, a evolução do número de
registros indica um interesse concreto
em pesquisas dessa natureza no Brasil",
avalia Jorge Ávila, presidente do Inpi.

No ambiente acadêmico, também se
vê entusiasmo. Segundo Laércio de Se-
queira, secretário técnico de Energia da
Financiadora de Estudos e Projetos (Fi-
nep), ligada ao Ministério da Ciência e
Tecnologia, foram investidos mais de 30
milhões de reais com os projetos relacio-
nados ao biodiesel nos últimos dois
anos. Até dezembro deste ano, serão em-

pregados outros 20
milhões de reais. "Ao
todo, existem mais de
30 universidades e
institutos de pesquisa
trabalhando conjun-
tamente", conta.

Ao lançar as bases do programa de
biodiesel, o governo federal preo-
cupou-se em incentivar a utilização de
plantas nativas das regiões mais pobres,
com foco na agricultura familiar. O Mi-
nistério do Desenvolvimento Agrário
criou o Selo Combustível Social, para
premiar as empresas que promovem a
inclusão dos pequenos produtores ru-
rais com isenções fiscais e melhores
condições de financiamento junto aos
bancos estatais.

Atualmente, 63 mil famílias estão

envolvidas na produção de matéria-
prima. O governo espera contratar
mais 210 mil agricultores para a safra
2007/2008. Há dúvidas, porém, sobre
a viabilidade econômica do modelo.
Recentemente, o Banco Mundial en-
comendou uma pesquisa sobre o tema
ao Centro de Estudos Avançados em
Economia Aplicada (Cepea), ligado à
Universidade de São Paulo. O trabalho
não está concluído, mas Geraldo Bar-
ros, coordenador científico da entida-
de, antecipa obstáculos.

O pesquisador explica que somente o
biodiesel de soja, algodão e girassol
não precisa de aportes do Estado. A
produção de mamona tem de ser ex-
pandida no Nordeste e depende de
muitos investimentos em infra-estru-
tura. O dendê, no Norte, não possui es-
cala suficiente e a área de cultivo tem
limitações para crescer, devido à ne-
cessidade de preservação ambiental da
Amazônia. "As únicas alternativas viá-
veis são as culturas tradicionais do
Centro-Sul. Para atender às demandas
sociais, seria necessária uma revolu-
ção", diz Barros.

A Petrobras optou por um modelo hí-
brido, que converge tanto para o agro-
negócio como para a agricultura fami-
liar. Para garantir biodiesel em escala,
a empresa deve inaugurar, até o início
de 2008, três usinas de produção co-
mercial, em Montes Claros (MG), Can-
deias (BA) e Quixadá (CE).

As fábricas deverão produzir 150 mi-
lhões de litros por ano, o suficiente

para atender à demanda
dos postos da rede BR,
segundo lido Sauer, di-
retor de Gás e Energia
da Petrobras. Além dis-
so, a estatal possui duas
unidades experimen-
tais em Guamaré (RN),
que empregam 5 mil fa-
mílias no cultivo de ma-
mona e girassol. "É pre-
ciso colocar a galinha
para botar ovos nas re-
giões mais carentes. A
agricultura familiar é um
modelo de negócio viá-
vel, que pode diminuir a
dependência da mono-
cultura", afirma Sauer.

-POR RODRIGO MARTINS
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Text Box
Fonte: Carta Capital, ano 13, n. 448, p. 40-41, 13 jun. 2007.




