
Desde que começou, o programa de desenvolvimento
do biodiesel no Brasil gerou expectativa em todo o se-
tor, trouxe investimentos e acenou com um mercado que
tende a crescer e que pode ter o Brasil como um de seus
grandes players. Terras, clima, mão-de-obra, variedade e
disponibilidade de matérias-primas são os grandes trun-
fos do país dentro de um cenário altamente disputado.
No entanto, alguns aspectos fazem com que o clima de
otimismo dê lugar à cautela.

A apenas três meses da entrada em vigor da lei n°
11.097/05, que torna obrigatória a adição de 2% de bio-
diesel ao óleo diesel - mistura conhecida como B2 -, a
produção de biodiesel esbarra na qualidade e na padro-
nização das matérias-primas. A grande questão levantada
é se o Brasil é capaz de produzir o biodiesel em grande
escala, garantindo a sua qualidade, um ponto que, se não
for resolvido, pode prejudicar as pretensões brasileiras
nesse promissor mercado.

Um dos problemas está justamente na diversidade de
matérias-primas, um aspecto apontado como uma das
características positivas da produção brasileira. Acontece
que, com o crescente número de produtores de insumos
para o óleo, fica difícil definir a qualidade dos produtos.
Conforme o universo de usinas de biodiesel se expande,
fica mais complicado levantar os dados necessários para
garantir a padronização do produto. .

Durante um fórum sobre o mercado de biodiesel, re-
alizado em São Paulo pela Câmara de Comércio Brasil
- Alemanha, Cristiane Andrade, da Superintendência de
Biocombustíveis e Qualidade da Agência Nacional do Pe-
tróleo, ANP, declarou em sua palestra que, hoje, existem
34 usinas em operação no país, das quais apenas 10 pas-
sam dados técnicos para o banco de dados da Agência.
Apesar disso, ela afirmou que o fato de apenas 10 usinas
enviarem seus dados não prejudica a qualidade do bio-
diesel. "Essas 10 usinas representam 90% da produção
nacional", disse. As principais preocupações são os com
os resíduos da produção de biodiesel, como glicerina ou
álcool, que prejudicam as autopeças.

Cristiane ainda explicou que a ANP não regula a pro-

De acordo com a Agencia Nacional do Petróleo, ANP,
entre as obrigações dos produtores estão as de fornecer
um produto especificado, somente comercializar produ-
tos previamente analisados e acompanhado de Certificado
da Qualidade, e enviar mensalmente à ANP informações
sobre a movimentação de matérias-primas e de produtos.
Contudo, nem sempre isso é cumprido.



dução agrícola, nem a produção do óleo, somente o pro-
dutor de biodiesel, além de demonstrar que o processo
de alcançar um padrão de qualidade é algo que demanda
tempo. "A princípio, a ANP não adotou a norma euro-
péia, para não inviabilizar a produção, mas o objetivo é
chegar à regulamentação da Europa, para elevar a quali-
dade e padronizar o produto".

O preocupante é que o Brasil, que já sofre com bar-
reiras ambientais e taxação de seu produto, pode ter na
questão da qualidade mais uma barreira para exportar
o seu biodiesel para outros mercados, sobretudo o eu-
ropeu, onde a demanda deve crescer significativamente
nos próximos anos.

As especificações técnicas da União
Européia para o biodiesel dificultam a en-
trada do produto brasileiro nos países do
bloco e podem representar mais um revés
para a indústria nacional. Tecnicamente,
são barreiras os parâmetros de viscosida-
de, densidade, índice de iodo e ponto de
entupimento a frio, que se refere à tempe-
ratura de congelamento do óleo. O bloco
usa padrões técnicos baseados no desem-
penho do biodiesel de colza, amplamente
utilizado pela Alemanha, Itália e França,
os três maiores produtores mundiais. Os
padrões são diferentes dos da soja, dendê
e mamona brasileiras. Indonésia e Malásia,
que têm seu óleo fabricado a partir do den-
dê, já encontram dificuldades em exportar
o óleo para a União Européia.

Para Nivaldo Rubens Trama, presiden-
te da Associação Brasileira da Indústria do
Biodiesel, que também esteve presente no
Fórum sobre Biodiesel da Câmara Brasil -
Alemanha, o país não deverá sentir os pro-
blemas com a exportação, pelo menos não
em curto prazo. "Existe um grande merca-
do potencial para exportação, mas acredi-
to que, nos próximos anos, tudo que for
produzido será consumido no mercado
interno, devido à grande demanda que se
criará", declarou.

Durante o Fórum, Mareio Nappo, co-
ordenador de economia e estatística da
Associação Brasileira da Indústria de Óle-
os Vegetais, Abiove, demonstrou preocu-
pação com o mercado brasileiro. Segun-
do ele o cenário não é tão otimista, pois,
além da questão da qualidade, já existe a
preocupação quanto à entrega do produto.
"Há quatro meses não vemos produção de
biodiesel no Brasil. A partir de janeiro será
obrigatória e, apesar dos quatro leilões de
biodiesel, não há entregas". Outro ponto
preocupante, na opinião de Nappo, é a
taxação que o produto brasileiro vem so-
frendo, o que o torna menos competitivo
no comércio mundial. Ele usou exemplo
do biodiesel argentino, que, com a mu-
dança na legislação daquele país, recebe

um subsídio de cerca de 100 dólares por tonelada. Eles
exportam o biodiesel para os Estados Unidos, onde fa-
zem mais uma adição de óleo e recebem mais 100 dóla-
res de subsídios americanos. Assim o produto argentino



Apesar de reconhecer que existem pontos que preci-
sam ser aprimorados para tornar o biodiesel brasileiro
uma realidade, Rodrigo Augusto Rodrigues, coordenador
da Comissão Executiva Interministerial do Biodiesel, acre-
dita que a questão da qualidade será melhorada na me-
dida em que a produção for evoluindo. Para ele, a diver-
sificação de matérias-primas não pode ser vista como um
obstáculo e sim como um ponto positivo, sobretudo pelo
fator social. "Trinta e cinco por cento da matéria-prima
fornecida para a produção de biodiesel são oriundos da
agricultura familiar". Rodrigues acredita não existir o risco
de a produção não atender à demanda a partir de janeiro.
"Hoje nós temos 36 unidades autorizadas pela ANP, com
uma capacidade instalada de produção de 1,62 bilhão de
litros de biodiesel por ano. Até dezembro de 2008, serão
64 usinas com uma produção de 3,4 bilhões de litros por
ano, que é suficiente para suprir a demanda". De acordo
com os dados do governo, a demanda pelo combustível
será de 2 bilhões de litros por ano, até 2013.

Rodrigues também se mostra otimista em relação ao
papel do Brasil no comércio mundial desse produto. "O
Brasil não quer ser exportador de óleo vegetal bruto. Que-
remos exportar o biocombustível, um óleo com maior va-
lor agregado, além de máquinas, tecnologias etc. Estamos
trabalhando para isso", ressaltou.

Resta saber as melhorias técnicas que se fazem neces-
sárias para que o produto brasileiro se torne competitivo
e acompanhe o ritmo crescente da produção. Um cresci-
mento expressivo que mostra bem o compasso com que
esse mercado avança em todo mundo. Ao que tudo in-
dica, se não quiser perder o bonde, o Brasil vai ter que

chega ao mercado europeu com 200 dólares de subsídio
por tonelada.

se apressar.

Text Box
Fonte: Panorama Rural, a. 9, n. 105, p. 56-61, out. 2007.




