
dia 1° de janeiro de 2008
| trouxe para o Brasil mais
do que votos de prospe-

ridade. A data marcou o início da
obrigatoriedade da mistura de 2%
de biodiesel (B2) ao diesel fóssil,
levando na esteira a promessa
de inclusão social e de fixação do
homem no campo. Segundo dados
do Ministério do Desenvolvimento
Agrário (MDA), a produção de
biodiesel gerou cerca de 600 mil
postos de trabalho no campo. A
dependência externa brasileira do
diesel importado caiu de 7% para
5%, e a economia com a redução
das importações é da ordem de
US$ 410 milhões por ano.

Para a safra 2008/2009, o objetivo
é que um terço de todo o biodiesel
seja produzido com matérias-pri-
mas oriundas da agricultura fami-
liar. Em 2007, o percentual ficou em
20%. Valores que tendem a crescer
com a introdução da obrigatorie-
dade da mistura de 3% (B3), prevista
para entrar em vigor até 2012, mas
antecipada para julho de 2008.

Não ê novidade para o país a
mistura de biocombustíveis com
combustíveis fósseis. O sucesso do
etanol, cuja mistura à gasolina está
hoje em 25%, credenciou o Brasil no
rol dos países que tomam medidas
efetivas para reduzir a dependência
dos combustíveis fósseis e a emis-
são de gases poluentes. A experiên-
cia com o etanol, entretanto, não
foi alcançada da noite para o dia.
Ela consumiu mais de 30 anos de
pesquisas e investimentos, desde
a seleção de variedades de cana ao

desenvolvimento de tecnologias de
plantio, controle de pragas, plantas
industriais e infra-estrutura de co-
leta e transporte do etanol até a che-
gada ao posto de combustível, seja
puro, seja misturado à gasolina.

Traçando um paralelo, a opera-
ção da entrada em vigor da obriga-
toriedade da mistura de biodiesel
ao diesel não teve nada de simples
e precisou mostrar os primeiros re-
sultados positivos em muito menos
tempo que o etanol. Quando a Lei
11.097, que introduziu o biodiesel
na matriz brasileira, foi publicada
em janeiro de 2005, o país não
produzia nenhuma gota do com-
bustível, apesar de ter sete usinas
autorizadas. Hoje são 61 usinas em
operação, 25 plantas em processo
de licenciamento e dez solicitando
à Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP)
autorização para ampliar suas
instalações. A produção gira em
torno dos 80 milhões de litros por
mês, com a capacidade instalada no
Brasil de 3 bilhões de litros. A soja
ainda predomina como matéria-
prima, com participação atualmen-
te em 59%, mas seu percentual já
chegou a 90%. A mamona vem em
seguida com 26% e outras com 15%,
segundo o MDA.

Há motivos para comemorar,
mas também há ajustes a serem
feitos. Um dos mais importantes é
o objetivo social do programa. Para
incentivar a inclusão social no semi-
árido, as regiões Norte e Nordeste
receberam mais benefícios tributá-
rios, além de melhores condições de

financiamento para atrair empresas
dispostas em contratar matéria-
prima da agricultura familiar para
a produção de biodiesel.

Ninguém nega que o desafio do
biodiesel é enorme e o Brasil tem
um longo caminho a percorrer. No
campo, é preciso reconstruir um
programa de assistência de extensão
rural, tarefa que demanda tempo,
negociação e reestruturação de qua-
dros que estavam depauperados.
A dimensão do país também não
ajuda. "O Nordeste ê uma região que
tem os menores índices de desenvol-
vimento, problemas estruturais e de
educação. Reconstruir issodemanda
tempo. O MDA tem feito um esforço
enorme com locação de recursos
materiais e humanos, mas não se
muda uma realidade de décadas
em dois anos", afirma o diretor do
Departamento 'de Combustíveis
Renováveis do Ministério de Minas e
Energia (MME), Ricardo Dornelles.

Para Sérgio Beltrão, diretor
executivo da União Brasileira dos
Produtores de Biodiesel (Ubra-
bio), a demanda do biodiesel é
baseada em três pilares: a mistura
obrigatória; a exportação e os usos
específicos com misturas superio-
res em frotas cativas. A mistura
obrigatória está avançando, mas
a composição das três demandas
é que levará o programa brasileiro
para além da consolidação.

Na questão das misturas obri-
gatórias, o pleito dos produtores
é pela reavaliação do custo. Mais
caro que o diesel comum, o bio-
diesel precisa de incentivo para ser
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usado em frotas cativas de coletivos
urbanos, por exemplo. "A conta
comparativa entre diesel e biodiesel
precisa considerar os benefícios so-
ciais e ambientais. Em cidades com
mais de l milhão de habitantes, o
uso de uma mistura de 10% (B10)
traria mais benefícios que prejuízos
se considerados gastos com a saúde
pública. Como não se pode repassar
o preço da passagem, ê preciso criar
formas de viabilizar economica-
mente a utilização nesses casos
específicos", diz Beltrão.

O programa de biodiesel entrou
no segundo semestre de 2008 com
a mistura de 3% de biodiesel ao
diesel com folga na capacidade
instalada das usinas. O receio das
autoridades era que uma distri-
buidora comercializasse o diesel
sem a mistura, o que lhe daria
uma vantagem competitiva muito
grande em relação às outras. A
impossibilidade de fiscalizar os
cerca de 40 bilhões de litros de
diesel consumidos mensalmente
no país fez com que o governo lan-
çasse mão de um instrumento de
controle para a comercialização do
produto, os leilões de biodiesel.

Organizados pela ANP e pela

Petrobras, os leilões são hoje a única
maneira de adquirir o produto.
Exclusivamente para a formação
de estoque operacional, os distri-
buidores de combustíveis líquidos
podem contratar diretamente com
os produtores as quantidades de bio-
diesel que excedam o necessário para
atendimento do percentual mínimo
obrigatório fixado em lei. A aquisição
direta, porém, pressupõe o cumpri-
mento das aquisições ofertadas nos
leilões realizados pela ANP.

A agência reguladora realiza os
leilões, que têm como compradores
estabelecidos a Petrobras e a Refap.
Os produtores comparecem e ofer-
tam preços por lotes. A proposta
vencedora ê aquela que apresentar
o menor preço, o chamado leilão
reverso. A entrega é programada pela
ANP, que monta um cronograma de
desembolso para acompanhar a ne-
cessidade de consumo diário de cada
distribuidora. "A entrega é propor-
cional à curva de consumo do diesel
de cada distribuidor, e o cronograma
de entrega deve ser observado tanto
pelo produtor que entrega quanto
pelo distribuidor que busca o produ-
to", diz Edson Silva, superintendente
de abastecimento da ANP.
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