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Texto LUCIANA FRANCO

produção de biodie-
sei cresce a passos

largos no cenário
internacional. E sustentados
por três eixos - incentivo
através de obrigatoriedade
governamental, necessidade
de segurança e políticas de
proteção ambiental. Os dez
mais importantes merca-
dos do mundo têm planos

ambiciosos para a próxima
década. No caso dos Estados
Unidos, que se posicionam
como grande produtor e
exportador, houve um forte
investimento na construção
de novas indústrias de bio-
diesel e atualmente cerca
de 62 unidades estão sendo
implantadas no país. "No
ano passado, apenas 22%

da capacidade instalada
foi, de fato, utilizada. Mas
como a meta é substituir
5% do diesel por biodiesel, a
expectativa é de que o con-
sumo totalize 7 bilhões de
litros em 2015". diz Marcelo
Lopes, diretor da IBI - Inte-
grated Biodiesel Industries
(Associação das Indústrias
de Biodiesel), no Biodiesel

Congress, seminário realiza-
do em agosto, em São Paulo.
A produção americana de
biodiesel se situa atualmen-
te em 1,5 bilhão de litros,
mas deve alcançar 9 bilhões
em 2012. Na Europa, hoje
reconhecida como o maior
produtor e consumidor do
mundo, a demanda crescerá
apoiada pela exigência go-
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vernamental para que em
2020 a mistura de biodiesel
ao diesel atinja 10% de todo
o volume comercializado
no país. Hoje o percentual
é de 5,75%. "O consumo
é estimulado por questões
ambientais, e hoje a Europa
se diferencia também pela
contínua busca por fontes de
óleo não alimentares", diz
Lopes. China e índia despon-
tam como os grandes merca-
dos da próxima década.

lotou um progra-
ma de substituição do diesel
em 2006, obrigando a adição
de 5% de biodiesel. "Com
a exigência a produção
deve crescer 15% até 2012",
calcula Lopes. Já a China,
além de grande produtor,
será também um importan-
te comprador. A produção
local cresceu sensivelmente
nos últimos anos, tendo o
volume quintuplicado entre
2005 e 2006. "O governo
criou um fundo que prevê
o uso da terra marginal para a
produção de oleaginosas des-
tinadas ao biodiesel", explica
Lopes. A meta é que 13 mi-
lhões de hectares sejam cul-
tivados no país com pinhão-
manso até 2010. quando o
biodiesel representará 30% da
matriz de energia renovável.
Japão e Coréia do Sul também
já investem na produção do
óleo, mas nessas regiões o

consumo não deslanchou.
Na América Latina, os

principais expoentes do
segmento são o Brasil e a
Argentina. "A região não
tem problemas de terras para
enfrentar a questão dos ali-
mentos e ampliar a produção
de biocombustíveis", avalia
Fernando Sanchez Albanera.
diretor de infra-estrutura e
recursos naturais da ONU -

Organização das
Nações Unidas.
Tanto no cenário

internacional quanto no
doméstico, a soja ainda é a
principal matéria-prima usa-
da na fabricação de biodiesel,
mas essa situação está em vias
de ser modificada. Nos EUA,
a soja, gradualmente, cede
lugar à palma. Na Argentina,
o girassol já se tornou o prin-
cipal produto, enquanto no
Brasil o sebo bovino responde
por 22% da produção de

biodiesel, com pequena par-
ticipação de pinhão-manso,
mamona, girassol e algodão,
que, juntamente com outros
experimentos, respondem
por 1% da produção nacional.

"O Brasil necessita de
investimentos em pesquisa
e tecnologia para o pinhão-
manso e outras plantas,
pois enquanto não houver
plantio intensivo, nunca
vamos dornesticá-las", diz
Mike Lu, da empresa Cur-
cas Diesel.
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