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E
sta publicação é um esforço conjunto da União Brasileira do 

Biodiesel (Ubrabio) e da Fundação Getulio Vargas para conhecer 

melhor uma iniciativa de vanguarda na economia brasileira, o 

Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB). 

No atual estágio do desenvolvimento brasileiro, intimamente associado 

à inclusão social, trata-se de um projeto de inegável sucesso. Em apenas 

cinco anos, o País deu um grande salto na produção de biodiesel, com o 

setor privado atendendo de forma vigorosa a sinalização do governo. Essa 

atuação torna premente hoje a criação de um novo marco regulatório, 

o que resultará em mais investimentos, geração de renda e emprego e 

mais participação da agricultura familiar, em especial nas regiões menos 

desenvolvidas do Brasil.

O presente trabalho traz uma análise abrangente da cadeia do biodiesel 

e sua importância para a economia do País, considerando a produção 

de matérias-primas, o setor industrial, questões envolvendo saúde e o 

ambiente, impactos na balança comercial, benefícios sociais e destinação 

dos produtos. Por fim, há uma discussão dos benefícios a serem gerados 

pelo aumento na produção de biodiesel, com base em projeções para 

atender maiores percentuais de mistura nos próximos anos, atingindo 

o B10 e o B20 metropolitano até 2014 e chegando ao B20 em todo o 

País no ano de 2020.

Em poucas palavras, trata-se de um estudo valioso a todos os interessados 

nos rumos da economia brasileira e nas melhores escolhas para aperfeiçoar 

a trilha do desenvolvimento sustentável.

APRESENTAÇÃO
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O BIODIESEL EM 
POUCAS PALAVRAS

Benefícios sociais
A descentralização e o aumento 
da produção de oleaginosas 
são fatores estruturantes 
para o desenvolvimento de 
regiões menos favorecidas 
e da agricultura familiar.

Em 2010, devem ser 
gastos R$ 980 milhões 
com aquisição de matérias-
primas da agricultura familiar, 
envolvendo 100 mil famílias.

Com a adoção de meta de 
20% de biodiesel até 2020, 
o número de internados 
por problemas respiratórios 
relacionados à combustão de 
óleo diesel terá uma sensível 
redução, com 77 mil internações 
a menos naquele ano.

Nesse mesmo cenário, 
serão evitadas 11 mil 
mortes por ano que seriam 
decorrentes de poluentes 
emitidos por diesel fóssil.

Benefícios tecnológicos
O PNPB é o principal agente para 
o desenvolvimento de diversas 
culturas oleaginosas.

O parque industrial nacional é 
altamente desenvolvido, com mais de 
60 indústrias produtoras que poderiam 
atender imediatamente a meta B10.

Benefícios amBientais
O Brasil é hoje um dos poucos países com 
condições de expandir a produção agrícola 
sem comprometer sua biodiversidade.

A adoção de maiores teores de biodiesel 
misturado ao diesel fóssil comum 
representa uma redução significativa 
de emissões de hidrocarbonetos. 

O combustível possibilita uma mitigação 
dos altos teores de enxofre no diesel fóssil.

Criado em 2005, o Programa Nacional de Produção  
e Uso de Biodiesel (PNPB) apresenta-se como  
oportunidade valiosa de geração de riqueza,  
inclusão social e qualidade de vida.
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Entre os anos de 2005 e 2010, foram 
investidos cerca de R$ 4 bilhões na indústria 
do biodiesel e criado 1,3 milhão de empregos. 

Na trajetória de adoção de 20% de mistura 
até 2020, seriam criados 532 mil empregos 
diretos e 6 milhões de ocupações indiretas.

Com o biodiesel, o Brasil pode, em 2020, 
exportar aproximadamente 28 milhões 
de toneladas de farelo de soja e obter 
uma receita de US$ 8,4 bilhões.

O aumento da produção de farelo, usado 
com ração, possibilita uma maior oferta de 
proteína animal, ou seja, carnes em geral. 

Com uma mistura de 10% de biodiesel 
ao diesel, o país teria tido uma economia 
de U$ 2,2 bilhões somente de janeiro a 
junho de 2010 por não importar diesel.

Estudo do Ibre-FGV mostra 
que a adoção da mistura não 
causa impacto inflacionário.

O PNPB estimula o 
desenvolvimento regional.

O biodiesel pode ser um piso de 
referência de preço, garantindo a 
compra de matéria-prima em casos 
de queda no preço do óleo vegetal.

Desafio setorial
O setor de biodiesel necessita da construção de uma conjuntura 
favorável à sua expansão para manter sua trajetória virtuosa.  
É necessário ampliar os atuais volumes de mistura para 
consolidar a confiança na capacidade de crescimento, 
estabelecendo-se um novo marco regulatório.

Benefícios mercadológicos
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O 
Programa Nacional de Uso e Produção 
de Biodiesel (PNPB) é uma iniciati-
va inovadora, criada em 2005, para 
fomentar a produção e uso desse 

combustível no Brasil. Não se trata apenas de 
uma fonte alternativa de energia, mas também 
de como uma oportunidade para a geração de 
emprego e renda no campo.

O biodiesel pode substituir total ou parcial-
mente o óleo diesel fóssil em motores ciclo diesel 
automotivos (de caminhões, tratores, camione-
tas, automóveis etc.) ou estacionários (geradores 
de eletricidade, calor etc.). Pode ser usado puro 
ou misturado ao diesel em diversas proporções. 
A mistura de uma porcentagem de biodiesel ao 
diesel mineral é chamada de “BX”, em que “X” 
representa o teor do biocombustível, sendo o 
B5 correspondente a uma mistura de 5% de 
biodiesel ao diesel e assim sucessivamente, até 
o biodiesel puro, denominado B100.

A importância do biodiesel vem crescendo 
nos últimos anos em diversas partes do mundo. 
Países como a Alemanha (maior produtor mun-
dial), o Brasil, os Estados Unidos, a Malásia, a 
Argentina, a França e a Itália produzem grande 
quantidade de biodiesel.

Dentre as várias vantagens de sua utilização, 
destacam-se:
•	É energia renovável;
•	Alto potencial de geração de empregos e renda, 

sobretudo no campo;
•	Menos poluente que o diesel, proporcionando 

importante ganho ambiental;
•	Possibilita a utilização de créditos de carbono;
•	É um ótimo lubrificante para motores;
•	Seu risco de explosão é baixo, o que facilita 

questões relacionadas a transporte e armaze-
namento.

Na época da aprovação da lei 11.097/05, 
que introduziu o biodiesel na matriz energética 
brasileira, havia incertezas sobre se o país teria 
ou não como desenvolver a capacidade de pro-
dução e processamento de matéria-prima para 
atender à demanda gerada pela adição de 2% de 
biodiesel ao óleo diesel. No entanto, a indústria 
do biodiesel respondeu às perspectivas criadas 
pela nova demanda no mercado brasileiro e au-
mentou a sua produção e capacidade industrial 
instalada.  A resposta do mercado foi bastante 
positiva, o que motivou o governo a antecipar a 
implementação da obrigatoriedade das misturas 
B3, B4 e B5, atingindo a meta fixada na lei três 
anos antes do prazo inicialmente previsto. Nos 

energia mais limpa e renovável, 
com renda e emprego no campo

O PrOGrama 

A produção brasileira de biodiesel cresceu vigorosamente e permite 

atingir metas mais ambiciosas – a capacidade instalada é suficiente para 

atender imediatamente a demanda de 10% de mistura no diesel fóssil

a cadeia de produção do biodiesel 
tem potencial de estimular o 
desenvolvimento de produção de 
diversas variedades de oleaginosas 
e impulsionar o desenvolvimento 
de regiões carentes do brasil
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2.400.000números gerais da produção

Fonte: ANP 2010, adaptado por FGV Projetos
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últimos dois anos, a produção cresceu significa-
tivamente, em consequência da obrigatoriedade 
de misturas. Em 2009, por exemplo, ano em que 
a mistura obrigatória passou de 3% para 4%, 
houve um aumento de aproximadamente 38% 
em relação a 2008.

O setor de produção de biodiesel continua em 
expansão, permitindo a consideração de metas 
mais ambiciosas. A capacidade instalada autorizada 

atualmente é de aproximadamente 5,1 milhões de 
m3, superior à necessidade da demanda gerada 
pelo B5 e muito próxima à demanda projetada 
para um possível B10 em 2014 – e deverá aumen-
tar ainda mais com a concretização dos projetos 
atualmente em andamento. A cadeia de produção 
do biodiesel tem potencial de estimular o desen-
volvimento de produção de diversas variedades 
de oleaginosas e impulsionar o desenvolvimento 
de regiões carentes em todo o Brasil.

a importância do biodiesel vem 
crescendo nos últimos anos em 
diversas partes do mundo. Países 
como a alemanha (maior produtor 
mundial), o brasil, os estados unidos, 
a malásia, a argentina, a França e a 
itália produzem grande quantidade do 
combustível. no brasil, os investimentos 
em pesquisa são de grande importância
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A 
indústria de biodiesel no Brasil é recente, 
mas já mostra sua importância para um 
segmento muito promissor do setor 
agrícola nacional: o da produção de 

oleaginosas. Há no Brasil uma extensa gama de 
espécies que podem ser utilizadas, como a soja, a 
palma, a mamona, o girassol, o algodão, o babaçu, 
o amendoim, o pinhão manso, a canola, o crambe 
e o gergelim, dentre outras. Apesar do fato desse 
setor ter atraído grandes grupos mundiais desde a 
última década para atuar na cadeia de produção da 
soja, é na diversificação de produção de outros tipos 
de oleaginosas que o Brasil hoje vive um momento 
de expansão único.

Impulsionada pelo PNPB, a indústria de biodiesel 
tem atuado fortemente em várias regiões do País no 
desenvolvimento de novas cadeias de oleaginosas. 
Estimulada pelo programa do governo federal Selo 
Combustível Social, a indústria do biodiesel incentiva 
a agricultura familiar a diversificar a produção de 
oleaginosas.

A produção de matéria-prima para o biodiesel 
corresponde a 72% de todo o valor da cadeia gera-
da por este combustível. O lastro no abastecimento 
de matéria-prima para a produção de biodiesel tem 
sido a soja e, embora existam boas perspectivas para 
participação de outras oleaginosas, a soja deverá 
continuar sendo matéria-prima base para produção 
de biodiesel nos próximos anos.

A descentralização da produção do biodiesel 
apresenta-se como um fator estruturante para o 
desenvolvimento de pólos de produção oleaginosas 

no Brasil. O país tem possibilidades de diversificação 
da sua cadeia de fornecimento, contando com 
um vasto leque de opções de oleaginosas para 
diferentes situações de clima e solo. Nesse proces-
so, a agricultura familiar tem um papel decisivo, 
pois conta com maior flexibilidade para o manejo 
das culturas, principalmente as perenes, onde a 
dedicação normalmente é maior. O modelo que 
vem sendo aplicado pela indústria do biodiesel 
é o fornecimento de assistência técnica intensiva 
ao pequeno produtor, de modo a garantir boas 
práticas no manejo das culturas, além de índices 
de produtividade que permitam a obtenção de um 
piso mínimo de renda.

Outro fator importante no programa Selo Com-
bustível Social é a não obrigatoriedade de utilizar os 
volumes adquiridos de matéria-prima diretamente 
na fabricação do biodiesel. Essa prática possibilita 
também o desenvolvimento de oleaginosas com 

Competitividade, tecnologia 
e culturas diversificadas

matÉrias-Primas 

A soja é o lastro para a produção de biodiesel e o PNPB incentiva a 

produção de outros tipos de oleaginosas até então pouco utilizadas, 

desenvolvendo know-how e fomentando a agricultura familiar

O modelo que vem sendo aplicado 
pela indústria do biodiesel é o 
fornecimento de assistência técnica 
intensiva ao pequeno produtor, de 
modo a garantir boas práticas no 
manejo das culturas, além de índices 
de produtividade que permitam a 
obtenção de um piso mínimo de renda
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o Brasil e o mercado 
internacional da soja

participação Brasileira no mercado mundial de soja (grão)
Sem considerar o marco regulatório do B20 nas projeções (mil toneladas)

cadeia de produção da 
soja na safra 2009/2010
(milhões de toneladas)

Fonte: Abiove, 2010, adaptado por FGV Projetos
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Fonte: FGV Projetos

participação Brasileira no mercado mundial de farelo de soja 
Sem considerar o marco regulatório do B20 nas projeções  (mil toneladas)
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alto valor agregado, em que os preços descolam dos 
usualmente encontrados na indústria do biodiesel. 
A indústria pode repassar para outras cadeias de 
produção o produto adquirido da agricultura familiar.

COMPLEXO SOJA

A produção de soja no Brasil expandiu-se ra-
pidamente no início dos anos 70 com uma pro-
dução tipicamente agroindustrial. Com a mesma 
velocidade da expansão do plantio, foram criadas 
unidades esmagadoras para beneficiar o grão da 
soja em óleo, incluindo o refino do óleo destinado 
à alimentação humana e também o farelo bruto. 
Desde então o país, com destaque à região Centro-
-Oeste, transformou-se em um dos principais produ-
tores mundiais de soja em grão e também um dos 
principais pólos da agroindústria, que contempla 
a produção e o processamento de carne de aves. 
Atualmente, o Brasil é o segundo maior produtor 
e processador mundial de soja em grão, segundo 
exportador mundial de soja em farelo e o terceiro 
maior exportador de óleo. A soja representa uma 
das principais fontes de divisas para o País, com 
aproximadamente 10% das exportações e com o 
emprego de 1,4 milhões de pessoas. A participação 
brasileira no mercado mundial de grãos de soja tem 
sido expressiva. Nos últimos anos, o mercado tem 
crescido a um ritmo de 7% ao ano, alavancado 
principalmente pela indústria de alimentos e de 
proteína animal.

A expansão da soja no Brasil tende a acontecer 
em áreas abandonadas ou degradadas, impulsiona-
da principalmente pela iniciativa conhecida como 
“Moratória da Soja”, liderada pela Associação Bra-

sileira da Indústria de Óleos Vegetais (Abiove) e pela 
Associação Brasileira dos Exportadores de Cereais 
(Anec), que se comprometeram a não comercializar 
nenhuma soja oriunda do Bioma Amazônia em 
áreas que tenham sido desflorestadas após 2006. 
Tal iniciativa deve contribuir significativamente para 
manutenção e até crescimento da participação da 
soja brasileira no mercado internacional, uma vez 
que vai ao encontro das melhores práticas de gestão 
com a utilização sustentável dos recursos naturais, 
buscando conciliar a preservação do ambiente com 
o desenvolvimento econômico.

Atualmente, existem no Brasil cerca de 106 
milhões de hectares disponíveis para agricultura, 
além de aproximadamente 220 milhões de hectares 
de pastagens subutilizadas, das quais uma fração 
poderia ser convertida em áreas de produção agrí-
cola. Portanto o Brasil é hoje um dos poucos países 
que possuem condições de expandir a produção 
agrícola com menor impacto na sua biodiversidade. 
É possível então considerar que não existem res-
trições de áreas para a expansão da soja no Brasil. 

farelo e valor agregado

Segundo o Ministério da Agricultura, a área 
plantada de soja no Brasil deverá passar dos atuais 
23,5 milhões de hectares para algo em torno 26,5 
milhões de hectares no ano de 2018, ou seja, tería-
mos naquele ano matéria-prima para atender as pro-
jeções do B17. Nesse cenário, o Brasil naturalmente 
passaria a direcionar suas exportações para produtos 
de maior valor agregado na cadeia produtiva da soja, 
como o farelo, e diminuiria significativamente suas 
exportações de soja em grão. Portanto, o complexo 
da soja brasileiro apresenta elasticidade para absorver 
as demandas da indústria do biodiesel nos próximos 
anos, mantendo assim sua posição de importante 
lastro alternativo, dando segurança de abastecimento 
de matéria-prima para assegurar o desenvolvimento 
de outras oleaginosas no País.

No processamento da soja, o farelo no mercado 
interno tem desempenhado papel relevante para o 
fortalecimento da indústria de proteína no Brasil, 
garantindo importante participação no comércio 
mundial. Nas exportações de farelo, o Brasil tem 
perdido muito espaço no mercado internacional, 
principalmente para os exportadores argentinos. 
De 1999 a 2009, o comércio mundial de farelo 
de soja cresceu mais de 5% ao ano, enquanto o 
Brasil perdeu importante participação de mercado, 
praticamente estagnando seus volumes exportados. 
Segundo o Food and Agricultural Policy Research 
Institute, órgão norte-americano que prepara as 

distriBuição territorial Brasileira 
(milhões de hectares*)

Fonte: MAPA, Adaptado por FGV Projetos, 2010. * Estimativa
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projeções de mercado para o setor agrícola, o Brasil, 
como está, deve praticamente manter os volumes 
atuais de exportações de farelo de soja em 2020, 
indicando que as exportações do produto brasi-
leiro não acompanharão o aumento da demanda 
internacional.

Há, no entanto, elasticidade no mercado mun-
dial para que o Brasil salte dos atuais 20% de 
participação de mercado para cerca de 40%, a 
mesma participação do comercio mundial de farelo 
de soja que detinha em 1996, o que representaria 
28 milhões de toneladas exportadas e uma receita 
anual de US$ 8,4 bilhões em 2020.

Um fator que pode contribuir para o au-
mento nas exportações de farelo é o incentivo 
à modernização das indústrias esmagadoras no 
Brasil. Dessa maneira, em vez de exportar grãos, 
o Brasil poderia esmagá-los e exportar o farelo, 
aumentando o valor agregado do produto, além 
de poder utilizar o óleo para a produção de bio-
diesel. Há exemplos de países que indiretamente 
incentivam o esmagamento em detrimento da 
exportação de grãos, como a Argentina, onde 
o grão é taxado em 35% para exportação. É de 
importância fundamental que o governo regule 
o setor, sinalizando para os participantes da 
cadeia de produção do biodiesel quais serão as 
porcentagens adotadas até o ano de 2020.

insumo para proteína animal 

O Brasil é hoje importante produtor mundial de 
proteína animal: é o principal exportador mundial 
de frango e carne bovina e sua importância cresce 
no mercado de carnes suínas. Segundo dados da 
Organização das Nações Unidas para Agricultura 
e Alimentação (FAO), a produção de carne de aves 
deverá crescer cerca de 40% até 2020. O consumo 
será impulsionado principalmente por países em 
desenvolvimento, que deverão ter crescimento 
expressivo nos próximos anos. A demanda desses 
países se explica pelo aumento da renda per capita 
e pela urbanização, reforçada pelo crescimento 
populacional que é duas vezes maior do que nos 
países desenvolvidos, reforçando a tendência de 
aumento mundial do consumo de proteína animal, 
a exemplo do que acontece atualmente em países 
como o Brasil, a China e a Índia. 

O crescimento do mercado de proteínas no 
mundo deverá alavancar o consumo de farelo de 
soja, que é destinado principalmente à fabricação 
de ração para aves e suínos. Em média, utiliza-se 
20% de farelo de soja nas dietas dos animais, o 

comércio mundial de Farelo
Sem considerar o marco regulatório do B20 
nas projeções (mil toneladas)

44.844

67.273
53.151

35.430

Fonte: FAPRI e USDA, adaptado por FGV Projetos, 2010

Fonte: ABEF, USDA, adaptado por FGV Projetos, 2010
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que representa cerca de 2/3 do consumo mundial 
de farelo de soja, ou seja, da produção mundial no 
ano de 2010, estimada em 53 milhões de toneladas, 
cerca de 35 milhões de toneladas de farelo serão 
comercializados mundialmente para a produção 
de ração animal. Assim, estima-se que o mundo 
deva necessitar comercializar cerca de 45 milhões 
de toneladas de farelo em 2020 e o Brasil, nesse 
contexto, poderia fornecer grande parte desse 
volume.

Há também a possibilidade de consumo de 
proteína de soja por parte do rebanho bovino con-
finado. O rebanho confinado brasileiro e mundial 
tem tendência de crescimento, o que pode impul-
sionar o consumo de farelo protéico, sobretudo 
se o preço deste vier a cair, além de liberar terras 
atualmente ocupadas com pecuária extensiva para 
produção de grãos.

O adicional de farelo de soja produzido com o 
B20 em 2020 poderá alimentar mais de 20% do 
rebanho bovino brasileiro, se este for confinado. 
Além de absorver os adicionais de farelo, é um fato 
importante para a indústria de carnes, uma vez que 
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o gado confinado pode resultar em uma carne 
de qualidade superior, podendo até alavancar os 
preços de carnes exportadas pelo Brasil.

Produção de óleo de soja

O Brasil produziu na safra 2009/10 aproximada-
mente 6 milhões de toneladas de óleo de soja, das 
quais 1,46 milhão foi exportado como óleo bruto. Do 
consumo interno de óleo de soja de 4,52 milhões de 
toneladas, 25% foram destinados para o mercado 
de biodiesel, ficando o volume restante para os 
outros mercados. Cerca de 90% da produção de 
óleo vegetal no Brasil é oriunda da soja. A indústria 
esmagadora é altamente dependente dessa cultura 
e, apesar do incremento de produção de outras 
oleaginosas, esse cenário não deverá se alterar nos 
próximos anos. Embora a produção de óleo de soja 
venha crescendo no país, os níveis de exportação tive-
ram queda nos últimos anos. Isso pode ser explicado 
pelo fato do Brasil ter exportado maior quantidade 
de grãos in natura, evitando o processamento das 
quantidades adicionais de produção. 

Os investimentos para aumento da capacida-
de de processamento do complexo soja no Brasil 
vieram, sobretudo, da necessidade de acompa-
nhamento da demanda gerada pelo mercado de 
alimentos, seguida pelo mercado de biodiesel. Nos 
últimos dez anos, a indústria de processamento 
saltou de 108.000 toneladas/dia de produção para 
as atuais 166.000 toneladas/dia, ou seja, aproxi-
madamente 54% de aumento do processamento, 
praticamente acompanhando a demanda interna 
por farelo e óleo de soja.

O principal insumo para a fabricação do bio-
diesel é o óleo vegetal e, atualmente, apenas o 
óleo de soja está disponível para produzir grandes 
quantidades de biodiesel no País. Aproximadamente 
80% do biodiesel fabricado no Brasil é produzido 
a partir desse óleo. A importância atual e futura 
dessa matéria-prima deverá continuar elevada até a 
consolidação de novos pólos de produção de outras 
oleaginosas, contribuindo de maneira significativa 
para garantir as demandas futuras do programa de 

O volume de outras oleaginosas, 
sem considerar a soja, crescerá em 
aproximadamente 3,9 milhões de 
toneladas, o que significa multiplicar 
por dez a atual produção

biodiesel brasileiro. O crescimento da indústria de 
biodiesel nacional, por meio do aumento planejado 
da mistura de biodiesel no diesel, é de fundamental 
importância para o complexo soja brasileiro e deverá 
contribuir para fortalecer toda a cadeia de produção 
da soja, mantendo o Brasil como um candidato a 
liderança mundial do setor. 

A participação do óleo de soja como matéria 
prima para indústria do biodiesel sairá dos atuais 
80% para 70% em 2020, o que significaria um 
volume adicional de óleo de soja de aproxima-
damente 8 milhões de toneladas em relação ao 
volume projetado em 2010. Vale ressaltar que a 
diminuição da participação do óleo de soja na 
indústria do biodiesel está sendo projetada sobre 
uma base crescente, ou seja, o volume de outras 
oleaginosas crescerá em aproximadamente 3,9 mi-
lhões de toneladas, o que significaria um aumento 
de cerca de dez vezes a atual produção de outros 
óleos vegetais, sem considerar a soja. 

OUTRAS MATÉRIAS-PRIMAS

Por meio de programas governamentais para a 
inserção da agricultura familiar, outras oleaginosas 
deverão aumentar muito a sua contribuição à 
produção de biodiesel no Brasil. Diversas oleagi-
nosas possuem potencial para diversificar a matriz 
de produção do biodiesel. Porém sua utilização 
depende ainda de pesquisas que definam o me-
lhor pacote tecnológico de produção agrícola e 
processamento industrial. 

O biodiesel é responsável pelo crescimento na 
produção de oleaginosas e os produtores desse 
combustível, para obter o Selo Combustível Social, 
tendem a fomentar cada vez mais a diversificação 
de matérias-primas baseada na agricultura familiar, 
no aproveitamento de assentamentos, na fixação 
do homem no campo. Das principais matérias-
-primas potencias para diversificar a matriz produtiva 
destacam-se as características listadas abaixo:

•	Palma (dendê), cultivo perene com vida econô-
mica entre 20 e 30 anos. “Até eu vou querer 
plantar palma”, afirmou o presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, ao lançar o programa de produção 
sustentável dessa cultura.

•	amendoim,  leguminosa de ciclo curto, utilizada 
em áreas de rotação de lavoura.

•	canola, oleaginosa de inverno.
•	Girassol, oleaginosa anual, que se destaca por 

ter maior resistência à seca, ao frio e ao calor.
•	mamona, oleaginosa bem adaptada na região 
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semi-árida.
•	Sebo bovino, subproduto da produção pecuária.
•	caroço de algodão, com exigências hídricas 

comparativamente pequenas.

Além das fontes de óleo citadas, há uma grande 
gama de culturas promissoras, alvos de grandes inves-
timentos em pesquisas atuais. Dentre estas culturas, 
pode-se destacar o pinhão manso, o gergelim, 
o babaçu, o crambe, além de outras palmáceas.

O potencial de desenvolvimento de outras ole-
aginosas é bastante alto. O PNPB deverá ser o prin-
cipal agente para o desenvolvimento tecnológico 
de culturas oleaginosas, que antes do programa 
apresentavam pequena expressão no agronegócio 
brasileiro. Esse avanço se dará tanto em pesquisa e 
desenvolvimento de novas variedades e cultivares, 
como em programas de assistência técnica. 

É importante salientar que tais iniciativas con-
tribuem para avanços tecnológicos no que diz 
respeito ao cultivo de diversas culturas até então 
pouco exploradas. A Petrobras, por exemplo, planeja 
investir US$ 3,5 bilhões em biocombustíveis nos 
próximos quatro anos e a Embrapa Agroenergia 
está iniciando uma parceria com a Universidade 
Nacional de Brasília na área de pesquisa em agro-
energia. Um dos focos é a domesticação de novas 
culturas, como o pinhão-manso, por exemplo.

Caso o óleo produzido tenha altos valores 
comerciais, o biodiesel pode servir como um piso 
de referência de preço, garantindo a compra de 
matéria-prima em casos de queda no preço do 
óleo, e a compra dessas matérias-primas pelos 
produtores pode ajudá-los na obtenção do Selo 

estimativa da participação das fontes 
de matéria-prima de Biodiesel até 2020
(%)

Fonte: FGV Projetos, 2010
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Combustível Social, independentemente do 
destino dado ao óleo.

A participação da soja tem oscilado entre entre 
75% e 85%, enquanto a do sebo vem ocupando 
uma faixa de 10% a 25%. Tais oscilações ocorrem 
a cada mês e podem ser explicadas por diversos fa-
tores, como épocas de colheita das matérias-primas, 
variações de preço etc. Por esse motivo, foram 
adotados valores médios de participação. Levando 
em conta os esforços do governo e dos produtores 
em diversificar as fontes de matéria-prima, haverá 
um aumento gradativo na participação das outras 
oleaginosas até 2020. Para a soja, considera-se 
uma diminuição de 1% ao ano na participação, 
atingindo um patamar de 70% em 2020. 

Para o cenário adotado, a área ocupada, em 
2020, com diferentes oleaginosas além da soja 
(desconsiderando a disponibilidade de áreas de 
pecuária extensiva que podem ser convertidas 
a sistemas intensivos de confinamento) seria de 
cerca de 2 milhões de hectares, valor não muito 
significativo quando se considera os mais de 100 
milhões de hectares disponíveis para a agricultura 
que o Brasil possui. Além disso, existiria no período 
uma circulação monetária de aproximadamente 
R$ 15 bilhões somente em investimentos.

O valor estimado em venda de óleo de outras 
oleaginosas, para o ano de 2020, é de aproximada-
mente R$ 5,75 bilhões. Isso demonstra o potencial 
de geração de riqueza com a diversificação das 
fontes de matérias-primas, riqueza que tende a 
ser distribuída entre os Estados produtores, locali-
zados em sua maioria nas regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste.
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O 
mercado interno de biodiesel no Brasil 
tem aberto importantes oportunida-
des de desenvolvimento. Vale ressaltar 
a característica da descentralização da 

produção do biodiesel, em que a necessidade de 
estar próximo ao local de produção da matéria-
-prima, o óleo vegetal, é estratégica e a geração 
de riqueza é mais distribuída geograficamente.

As unidades produtoras se distribuem de 
forma mais ou menos homogênea nas regiões 
Sul, Sudeste e Nordeste, que correspondem por 
25%, 17% e 12%, respectivamente, da capaci-
dade instalada; em menor escala, encontra-se a 
região Norte, com 4%. Com destaque aparece 
o Centro-Oeste, com 29 usinas e 42% da capa-
cidade instalada de produção.

A indústria brasileira de biodiesel deve pro-
duzir neste ano 2,4 milhões de m3, ou 47% da 
capacidade instalada, indicando uma subutilização 
da estrutura produtiva. Mesmo assim, o Brasil é 
o segundo maior parque industrial do mundo e 
o terceiro maior produtor mundial de biodiesel, 
ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da 
Europa.

Os investimentos no parque produtivo têm 
sido realizados em ritmo acelerado, acompa-
nhando os desafios colocados pelo PNPB. Em 
2005, quando se iniciou o programa, havia oito 
indústrias de biodiesel instaladas com capacida-
de de produzir 85.320 m³/ano. Em 2008, esta 
capacidade de produção era de 3,3 milhões de 
m³/ano e, atualmente, saltou para aproximada-
mente 5,1 milhões de m³/ano, em um parque 
que agrega 63 indústrias produtoras. Esse total 
é capaz de atender de imediato à demanda para 
uma mistura B10.

Esses investimentos foram necessários para 
adequar o setor à produção de volumes para o 
B5. Espera-se que com metas maiores, como o 
B20, por exemplo, seja possível ter montantes 
de investimentos ainda maiores, haja vista a 
necessidade de desenvolvimento de novos pólos 
de produção de matéria-prima.

Um papel muito importante para adequar o 
setor à produção de maiores volumes de biodiesel 
foi desempenhado pelo governo federal, por 
meio da garantia de compra e de pagamento 
de dado volume do biodiesel às indústrias, com 
os leilões públicos da ANP. No primeiro leilão, o 
volume negociado de biodiesel foi de 70.000 m³, 
gerando R$ 133 milhões, ao passo que no últi-
mo leilão, os 600.000 m³ negociados renderam  
R$ 1,26 bilhão.

Observa-se então uma tendência de negociar 
valores cada vez maiores, à medida que a mistura 
obrigatória de biodiesel ao diesel aumenta. Outra 

Grande capacidade de atender 
demandas e antecipar metas

indÚstria

A indústria brasileira de biodiesel deve produzir 2,4 milhões de m³ em 

2010, o que significa apenas 47% da capacidade instalada . Portanto 

existe uma capacidade extra para a ampliação do programa nacional

a antecipação de metas de percentual 
de mistura de biodiesel no diesel 
fóssil deu e dará viabilidade a maiores 
investimentos na cadeia produtiva
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região
Nº de 
Usinas

capacidade Instalada
mil m3/ano Porcentagem

Norte 6 214 4%

Nordeste 6 598 12%

Centro-Oeste 29 2.151 42%

Sudeste 13 868 17%

Sul 9 1.275 25%

Total 63 5.106 100%

Capacidade de produção

Biodiesel B10

Biodiesel B5

Consumo de Diesel*

4%
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tendência foi a redução no número de leilões 
realizados na medida em que se aumentava a 
mistura obrigatória de biodiesel ao diesel. Isso 
significa dizer que o setor produtivo  ganhou 
robustez, pois foi capaz de atender à demanda 
crescente em um menor número de negociações, 
com exigências cada vez maiores de mistura de 
biodiesel ao diesel, reflexo dos investimentos 
no período. 

À medida que o mercado evolua para misturas 
superiores ao B5, existe uma forte tendência de 
expansão de negócio das empresas participantes 
do setor e também da chegada de novos partici-
pantes no mercado, principalmente em regiões 
com potencial de produção de matéria-prima. 
Essa lógica de negócio, inerente ao setor, cria 
um impulso de desenvolvimento nas regiões 
com baixo índice de desenvolvimento humano, 

valores negociados nos leilões da anp 
(R$ milhões)

Leilões da ANP
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Fonte: ANP, adaptado por FGV Projetos, 2010

Valores e número de leilões segundo o BX
(R$ bilhões)

Número de leilões realizados e BX

2,287

3,182

2,107

3,859

7
B2

6
B3

2
B4

3
B5

mas com forte potencial agrícola para abastecer 
a indústria de biodiesel, ou seja, os investimentos 
são atraídos menos pelo poder de consumo do 
mercado local e mais pela sua capacidade de 
produção de oleaginosas.

Os empregos gerados pela cadeia de valor da 
indústria do biodiesel são bastante elevados no 
setor agrícola, tanto nas culturas com alto índice 
de mecanização, como a cadeia da soja, como 
em culturas mais intensivas em mão de obra, 
mais bem trabalhadas pela agricultura familiar, 
caso da mamona e do dendê. A contribuição 
da indústria do biodiesel é relevante também 
em relação ao desenvolvimento tecnológico, 
pois representa importante vetor de difusão de 
conhecimento tanto na área agrícola, em que a 
busca pela matéria-prima competitiva incentiva 
o constante investimento em novas variedades 
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e técnicas de produção. Na área industrial, o 
treinamento de pessoal para o aperfeiçoamento 
técnico tem sido constante e importante para 
manter a competitividade das empresas no setor, 
haja vista a característica de média-alta concor-
rência do mercado.

A indústria de biodiesel no Brasil tem também 
se caracterizado pela participação de agentes 
públicos e privados, tais como entidades públicas, 
usinas, agricultores, distribuidoras, montado-
ras, consumidores entre outros, os chamados 
stakeholders, que apresentam papel relevante 
para o desenvolvimento desse setor. Pode-se 
destacar a participação da Embrapa, que vem 
realizando importante trabalho nas pesquisas 
de novas matérias-primas com alto rendimento 
de óleo, além do desenvolvimento das atuais 
oleaginosas, como a palma, em parceria com 
universidades. Essas e muitas outras iniciativas 
estão sendo levadas a cabo em todo território 
nacional impulsionadas pelo PNPB.

Entre 2005 e 2010, o programa foi capaz 
de formar um parque industrial vigoroso, com 
capacidade industrial pronta para atender de-
mandas acima do B5. Segundo o Plano Decenal 
de Expansão de Energia, divulgado em abril de 
2010 pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), 
para o atual índice de 5% de mistura de biodiesel, 
a capacidade de produção atual da indústria de 
biodiesel será capaz de garantir o suprimento 
até o ano de 2019.

Um cenário de aumento gradativo do índice 
de mistura de biodiesel, em que a meta seja o 
B20, por exemplo, é de fundamental importância 
para construir as bases de crescimento do setor 
para os próximos dez anos. Definir um objetivo 
de volume para os próximos anos é importante 
para o desenvolvimento da produção de toda a 
cadeia, principalmente no que tange à produção 
de matéria-prima, para as quais os investimentos 
são sempre de longo prazo. Quanto maior a pre-
visibilidade de volume de produção para os anos 
subsequentes, maior será o efeito estruturante 
dos investimentos, ou seja, melhor percepção de 
retorno sobre os investimentos e menor a percep-
ção de risco por parte de todos os participantes.

As projeções mostram que 2014, ano da Copa 
do Mundo no Brasil, seria alcançada a mistura 
B10, com aproximadamente 5,5 milhões de m³ de 
consumo de biodiesel, podendo também anteci-
par o B20 metropolitano. O grande desafio para 
o setor de biodiesel está na construção de uma 

conjuntura favorável à sua expansão, evitando 
restrições ao seu crescimento e mantendo sua 
trajetória virtuosa. O sucesso do programa de 
biodiesel não deve ser visto como um resultado 
já assegurado para o futuro. É necessário ampliar 
os atuais volumes de mistura para consolidar a 
confiança na capacidade de crescimento e manter 
a competitividade do setor no longo prazo. Em 
suma, a indústria de biodiesel tem demonstrado 
capacidade de oferta para enfrentar não somente 
uma demanda em expansão, evitando a formação 
de eventuais gargalos ou pressões inflacionárias, 
mas também capacidade para absorver maiores 
índices de mistura.

projeção de produção de Biodiesel
(milhões de m³)

* início das projeções .    Fonte: FGV Projetos, 2010
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D
esde sua criação, um dos pilares do 
PNPB tem sido a inclusão social por 
meio do Selo Combustível Social, con-
cedido pelo Ministério do Desenvolvi-

mento Agrário (MDA) aos produtores de biodie-
sel que adquiram matéria-prima da agricultura 
familiar e assegurem assistência e capacitação 
técnica. Para incentivar os produtores de biodiesel 
a aderirem ao selo, o PNPB estabeleceu redu-
ção das alíquotas do PIS/Cofins, de acordo com 
percentuais diferenciados por região e direito a 
participação exclusiva do “lote um” (que repre-
senta 80% do volume total) nos leilões da ANP. 
Com esse mecanismo, o PNPB tem promovido 
a inclusão social e geração de renda para comu-
nidades de agricultores familiares e contribuído 
significativamente para promover a diversificação 
da produção de matéria-prima de acordo com a 
vocação agrícola de diferentes regiões.

Esse esforço institucional de introduzir a agri-
cultura familiar na cadeia produtiva do biodiesel 
proporciona a diversificação da produção de óleos 
vegetais, incluindo ao agronegócio brasileiro 
regiões antes marginais à produção agrícola e 
carentes em desenvolvimento. Nesse contexto, o 
aumento da mistura de biodiesel no diesel para 

além dos atuais 5% deverá ser fator determi-
nante para consolidação da agricultura familiar 
na cadeia de valor do biodiesel.

Atualmente, 20% do biodiesel produzido no 
País é oriundo da agricultura familiar e cerca de 
90% desse volume refere-se à soja cultivada por 
agricultores familiares, notoriamente na região 
Sul. O cultivo da soja no sistema familiar emprega 
um trabalhador a cada 10 ha, e para o sistema 
empresarial um trabalhador a cada 100 ha. Con-
siderando essa proporção, com a produção de 
biodiesel no Brasil, quando contabilizada apenas 
a produção procedente da soja (1,6 milhão de 
m3), são gerados cerca de 100 mil empregos 
no campo. Estima-se que, para cada emprego 
direto no campo, sejam gerados 12 empregos na 
cadeia de produção agroindustrial. Nesse caso, 
somente a produção de biodiesel oriundo da 
produção de soja seria responsável por cerca de 
1,3 milhão de empregos, considerando-se toda 
a cadeia envolvida.

 A diversificação de matéria-prima, com a 
introdução de culturas perenes, poderá colaborar 
sensivelmente para a geração de novos empregos, 
contribuindo para o desenvolvimento regional e 
geração de riqueza.

Os investimentos do Pronaf (Programa Nacio-
nal de Fortalecimento da Agricultura Familiar), 
operacionalizados principalmente pelo Banco do 
Brasil no âmbito das linhas de apoio ao PNPB, 
disponibilizaram R$ 100 milhões para a produção 
de oleaginosas por agricultores familiares apenas 

esforço institucional de geração 
de riqueza e inclusão social

aGricultura Familiar

O PNPB tem promovido a inclusão social e geração de renda no campo .

A estimativa é que aproximadamente 100 mil famílias participem do programa 

em todo o Brasil neste ano, por intermédio do Selo Combustível Social .

a produção de biodiesel foi capaz 
de gerar 1,3 milhão de empregos, 
considerando-se toda a cadeia produtiva
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participação da agricultura familiar na 
produção de matéria-prima para o Biodiesel

número de famílias 
fornecedoras de 
matéria-prima

80%
agricultura
empresarial

20%
agricultura

familiar

Fonte: SAF/MDA e FGV Projetos
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em 2008, com taxas de juros muito favoráveis, 
girando em torno de 1% a 4% ao ano. Para que 
a inclusão da agricultura familiar no PNPB seja 
efetiva, outras culturas oleaginosas deverão ser 
incluídas na matriz produtiva do biodiesel. A razão 
principal da inclusão de outras oleaginosas é o 
aumento da participação da agricultura familiar. 
A soja continuará sendo importante para o bio-
diesel, uma vez que serve de lastro para o setor, 
dando maior segurança à cadeia de suprimentos.

COMBUSTÍVEL SOCIAL

Para a empresa produtora de biodiesel ob-
ter o selo, há limites mínimos de aquisição de 
matéria-prima oriunda da agricultura familiar, 

especificados na Instrução Normativa nº 1, de 
19 de fevereiro de 2009. De acordo com essa 
determinação, a partir da safra 2010/11, o li-
mite mínimo de aquisição de matéria-prima de 
agricultores familiares por parte da indústria é de 
15% para as regiões Norte e Centro-Oeste. Para 
as regiões Sul, Sudeste, Nordeste e semi-árido, 
o limite mínimo é de 30%.

As porcentagens são calculadas sobre o custo de 
aquisição da matéria-prima adquirida do agricultor 
familiar ou de sua cooperativa em relação ao custo 
total de aquisições de matéria-prima utilizadas para 
a produção de biodiesel. Para que sejam levados 
em consideração nos cálculos de porcentagens, os 
agricultores ou cooperativas devem possuir a DAP 
(Declaração de Aptidão ao Pronaf).

Os valores considerados como aquisição de 
matérias-primas englobam, além do gasto com 
a própria matéria-prima, valores despendidos 
com análises de solo nas propriedades familiares, 
valores referentes à doação de insumos cedidos 
aos agricultores familiares (desde que não oriun-
dos de recursos públicos) e valores referentes à 
assistência e capacitação técnica. 

Esses fatores representam uma grande vanta-
gem tanto para os agricultores familiares como 
para os produtores de biodiesel. Os agricultores 

em junho de 2010, de 47 usinas 
produtoras de biodiesel em atividade, 
31 possuíam o selo combustível 
social, o que corresponde a 66% 
do total ou, aproximadamente, 
90% da capacidade instalada

aquisições de matéria-prima 
oriunda da agricultura familiar 
(R$ milhões)

cooperativas de agricultores familiares 
que realizaram vendas a empresas com 
o Selo combustível Social
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familiares têm garantias de compra de sua pro-
dução, além de assistência técnica fornecida, 
sem custos, para uma boa prática da agricultura. 
Adicionalmente, existe a vantagem de realizar 
safras consorciadas, aliando a produção de 
oleaginosas à produção de alimentos para sub-
sistência. Os produtores industriais de biodiesel 
podem destinar recursos para capacitação de 
pessoal, melhoria na produtividade das áreas 
onde compra matéria-prima e ter esse gasto 
considerado como parte de sua aquisição de 
matéria-prima. Há casos em que as indústrias 
de biodiesel, além de fornecer a assistência 
técnica, fi nanciam a agricultura familiar, com 
adiantamentos de sementes, maquinários etc.

Em 2009, 27 empresas produtoras de biodie-
sel, em um total de 45, possuíam o Selo Com-
bustível Social, o que correspondia a 60%. Se 
for levada em conta a capacidade instalada em 
litros, a porcentagem de capacidade instalada 

de empresas possuidoras do selo em relação à 
capacidade total era ainda maior, ultrapassando 
a casa dos 90%. Em junho de 2010, das 47 
usinas produtoras de biodiesel, 31 possuíam o 
selo, o que corresponde a 66%. As empresas 
que possuem o selo social têm exclusividade de 
participação no lote 1 dos leilões da ANP, além 
de benefícios fi scais.

Para 2010, a perspectiva é de que aproxi-
madamente 100 mil famílias de agricultores 
já estejam participando do PNPB em todo o 
Brasil. Essa projeção representa um aumento 
de praticamente 100% com relação a 2009. 
Os valores em moeda gastos com aquisição de 
matérias-primas da agricultura familiar também 
vêm crescendo signifi cativamente). Enquanto 
no ano de 2006 foram gastos R$ 69 milhões 
com aquisição de matérias-primas da agricul-
tura familiar, o valor previsto para 2010 é de 
R$ 980 milhões.

campo de canola

enquanto no ano de 2006 foram 
gastos r$ 69 milhões com aquisição 
de matérias-primas da agricultura 
familiar, o valor previsto para 
2010 é de r$ 980 milhões
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O
s grandes centros urbanos são as regi-
ões que mais sofrem com a poluição 
atmosférica. Dentre as emissões mais 
preocupantes, encontram-se as de 

materiais particulados (MP),  dióxido de enxofre 
(SO2),  monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos 
(HC), óxidos de nitrogênio (NOx) e as emissões de 
oxidantes fotoquímicos, como o ozônio (O3). O 
biodiesel é um dos combustíveis renováveis que 
possuem vantagens em relação aos combustíveis 
derivados do petróleo. Esses poluentes são emiti-
dos em quantidades significativas em todo o País 
em razão do predomínio do modal rodoviário nos 
transportes. Seus efeitos são percebidos proemi-
nentemente em cidades mais populosas.

Recentemente a Environmental Protection 
Agency (EPA) também reconheceu o potencial 
do biodiesel em reduzir as emissões de poluentes, 
calculando uma redução de emissões de 57% de 
CO2 em comparação com o diesel mineral.

EFEITO ESTUFA 

A queima de combustíveis fósseis é tida como 
uma das principais fontes responsáveis pelo efeito 
estufa. Por ser uma substância comum na nature-
za, o dióxido de carbono é alocado no grupo de 
resíduos não regulamentados, ou seja, é fiscalizado 
sob o prisma da quantidade e proporção de lança-
mento na atmosfera. Porém ele representa 64% 
dos gases causadores do efeito estufa. 

Estudos da Universidade Federal do Rio de Ja-

neiro indicam que, para o crescimento projetado 
da população urbana brasileira para 2050, man-
tendo o padrão de mobilidade hoje vigente no 
Brasil, estima-se um incremento de mais de 50% 
no total de CO2 emitido. Considerando o cresci-
mento populacional combinado com um aumento 
da mobilidade, constata-se um acréscimo mais 
significativo, da ordem de 590%. Mesmo com o 
crescimento populacional, porém substituindo os 
combustíveis fósseis por biocombustíveis, verifica-se 
um incremento menor, de 165%. E, na melhor das 
hipóteses, admitindo o crescimento da população, 
porém mantendo-se no futuro o padrão atual 
brasileiro de mobilidade e apenas substituindo os 
combustíveis fósseis por biocombustíveis, verifica-se 
uma redução de 43% sobre as emissões geradas 
pela situação atual.Além de diminuir o efeito estufa, 
a substituição do diesel de petróleo pelo biodiesel 
pode ser convertida em vantagens monetárias no 
mercado de carbono mundial.

Análises das séries de preço da tonelada equi-
valente de CO2 indicam tendência de aumento 
do preço no mercado. No entanto, para as es-
timativas, considerou-se o valor estagnado de  
US$ 10. Nessa perspectiva conservadora, ao longo 
de dez anos, apenas com o B10, o Brasil geraria 
aproximadamente US$ 1 bilhão. Com o B20, esse 
valor seria de US$ 2,9 bilhões. Ressalta-se que 
não há ainda uma definição concreta a respeito 
dos reais beneficiados com os créditos, mas, de 
maneira geral, os créditos pertencem ao investi-
dor, que no caso seriam os donos das frotas que 
utilizariam caminhões abastecidos com a mistura, 
e evitariam as emissões de CO2.

Menos poluição e problemas 
de saúde nas grandes cidades

saÚde e ambiente  

A adoção de misturas maiores de biodiesel ao diesel fóssil resultaria em uma 

redução significativa de internações por problemas respiratórios e evitaria 

quase duas mortes por dia apenas nas seis maiores capitais brasileiras
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a contriBuição do Biodiesel à 
redução de emissão de poluentes
Emissões médias (%) de biodiesel comparadas ao diesel fóssil

* O controle pode ser feito com catalisadores e adaptações tecnológicas em motores.

Fonte: Morris et al., 2003, EPA - Environmental Protection Agency, FGV Projetos

Poluentes riscos ao meio ambiente

Hidrocarbonetos (HC) Formam oxidantes como ozônio (O3) e contribuem para o aquecimento global. 

Dióxido de enxofre (SO2) Principal componente da chuva ácida que provoca a corrosão de construções  
e a destruição da vegetação. 

Dióxido de carbono (CO2) Principal causador do efeito estufa.

Óxidos de nitrogênio (NOx) Compõem a chuva ácida em forma de ácido nítrico, constitui o smog  
e contribui para o efeito estufa.

Óxidos de enxofre (SOx)
•	Causa inflamações graves nas 
mucosas e das vias respiratórias, 
podendo ser fatal em alguns casos. 

Material particulado (MP)
•	Agravam quadros alérgicos e de 
bronquite. 
•	Geram mal-estar, asma, irritação nos 
olhos, e câncer pulmonar.

Compostos orgânicos voláteis (COVs)
•	Provocam irritação nos olhos, nariz, pele 
e aparelho respiratório. Dentre os mais 
críticos estão o benzeno e alguns aldeídos.

Monóxido de carbono (CO)
•	Atua no sangue reduzindo a sua oxigenação.
•	Afeta principalmente o sistema nervoso. 

Dióxido de carbono (CO2)
•	Causa distúrbios na respiração, transpiração 
e dor de cabeça. 
•	Níveis elevados podem ocasionar perda de 
consciência ou até mesmo morte.

Ozônio (O3)
•	Danifica os tecidos pulmonares, diminuindo 
a resistência às doenças infecciosas. 
•	Provoca irritação nos olhos e nas vias 
respiratórias. 

Óxidos de nitrogênio (NOx)
•	Irritante dos brônquios e olhos, 
causando conjuntivites, tosse, asma e 
bronquite. 
•	Pode resultar em edema pulmonar 
em níveis elevados. 
•	Responsável pela formação do 
“smog” fotoquímico.

Hidrocarbonetos (HC)
•	Em altas concentrações provoca 
intoxicação crônica, afetando fígado 
e rins.
•	Em baixas concentrações causa 
como dor de cabeça, enjôo e vômitos.

Principais poluentes oriundos da queima 
do diesel fóssil e seus riscos à saúde pública

Poluentes oriundos da queima do diesel fóssil 
que causam riscos ao meio ambiente

Porcentagem de alterações 
nas emissões de diferentes 
concentrações de biodiesel

Biodiesel B10 Biodiesel B20
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capital Internações custos (r$)
Óbitos 

ocorridos

Belo Horizonte 4.078 4.521.933 579

Fortaleza 5.352 4.587.265 760

Brasília 4.332 2.745.502 615

Salvador 2.378 2.275.672 338

Rio de Janeiro 4.555 3.907.131 647

São Paulo 16.514 17.957.506 2.345

total 37.209 r$ 35.995.009 5.284 
mortes

capital
Internações 

evitadas
custos evitados 

(r$)
Óbitos 

evitados

Belo Horizonte 326 361.754,65 46

Fortaleza 428 366.981,22 61

Brasília 347 219.640,18 49

Salvador 190 182.053,74 27

Rio de Janeiro 364 312.570,49 52

São Paulo 1.321 1.436.600,45 188

total 2.977 2.879.600,73 423

capital
Internações 

evitadas
custos 

evitados (r$)
Óbitos 

evitados

Belo Horizonte 530 587.851,31 75

Fortaleza 696 596.344,48 99

Brasília 563 356.915,29 80

Salvador 309 295.837,32 44

Rio de Janeiro 592 507.927,04 84

São Paulo 2.147 2.334.475,74 305

total 4.837 4.679.351,19 687

Internações, custos e óbitos decorrentes da 
poluição pela queima do diesel de petróleo 
por capital selecionada, em 2007

Internações, custos e óbitos evitáveis 
por capital selecionada, em 2007

com o uso do Biodiesel B10

com o uso do Biodiesel B20

os Benefícios do Biodiesel à 
saúde em razão da diminuição 
de poluentes atmosféricos 

O enxofre, um dos componentes nocivos à 
saúde e ao ambiente, presentes no diesel, já é 
alvo de ações visando sua redução. O International 
Fuel Quality Center - IFQC divulgou em setembro 
de 2009 um mapa apontando países que têm um 
diesel menos nocivo à saúde da população e os 
que ainda precisam avançar para reduzir os índices 
de enxofre no combustível. Um levantamento do 
IFQC classificou cem países com base nos limites de 
enxofre no diesel de petróleo. O Brasil ocupa o 68° 
lugar neste ranking. Entre os países considerados 
emergentes, o Brasil está atrás da Índia (56º) e da 

estima-se que, do total de 133 
mil internações por problemas 
respiratórios nas seis maiores capitais 
do brasil registrados em 2007, 
37.240 são ocasionadas pela poluição 
advinda da queima do diesel fóssil

África do Sul (55º). Na América Latina, perde para 
o Chile (49º), o México (47º) e a Costa Rica (64º).

Para cumprir as novas exigências legislativas, as 
refinarias teriam que aplicar novas tecnologias para 
redução de enxofre do diesel brasileiro ou mesmo 
aumentar as importações do produto com menores 
índices. Os dois cenários apresentam desvantagens 
econômicas em razão principalmente ao alto custo 
de instalação e até mesmo desequilíbrio na balança 
comercial. Ainda haveria custos e impactos do enxo-
fre residual sólido do hidrotratamento. O aumento 
da adição de biodiesel ao diesel diminuiria o teor 
de enxofre do combustível, colaborando para a 
eficiência dos novos motores. 

SAÚDE PÚBLICA 

Segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), a poluição atmosférica tem sido citada 
como causadora de efeitos à saúde e estima-se 
a ocorrência de cerca de 2 milhões de mortes 
prematuras por ano no mundo. 

Fonte: FGV Projetos
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A necessidade de se mitigar a poluição atmos-
férica oriunda da queima de combustíveis fósseis 
ganha ainda maior importância quando se observa 
que, em 2007, registraram-se 133 mil internações 
por doença respiratória nas seis principais capitais 
brasileiras, resultando em 18 mil mortes (13,5%), 
e um custo total para o Sistema Único de Saúde 
(SUS) de R$ 128,55 milhões.

Essas graves estatísticas são, em parte, o 
resultado dos poluentes lançados na atmosfera 
pela queima do óleo diesel, resultando em altas 
concentrações dessas substâncias nas seis capi-
tais em foco. Estima-se que, do total de 133 mil 
internações por problemas respiratórios nas seis 
maiores capitais do Brasil registrados em 2007, 
37.240 são ocasionadas pela poluição advinda 
da queima do diesel de petróleo. Dessas inter-
nações, 5.284, ou 14,20%, resultam em óbito, 
acompanhando a taxa de óbito das internações 
por doenças respiratórias (13,5%), comprometen-
do cerca de R$ 36 milhões com a saúde pública.

Dessa forma, a diminuição no uso de óleo diesel 
mineral, pelo aumento das misturas de biodiesel 

a taxas de 10% e 20%, poderia, efetivamente, 
contribuir para reduzir os lançamentos de poluen-
tes atmosféricos danosos à saúde humana, dadas 
as menores quantidades de material particulado 
(MP), monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos 
(HC), entre outros poluentes.

As misturas B10 e B20 impactam de forma 
muito positiva o ambiente e a saúde humana em 
razão dos lançamentos de poluentes evitados. 
A adoção do B10 permitiria evitar a emissão 65 
mil toneladas de monóxido de carbono por ano, 
ao passo que o B20 impediria o lançamento de 
aproximadamente 100 mil toneladas do poluente. 
As reduções de emissões para os hidrocarbonetos 
(HC) também são animadoras: menos 12.500 to-
neladas do poluente na atmosfera em um cenário 
B10, e em uma realidade de B20, observam-se 
emissões evitadas do poluente na ordem de 25.000 
mil toneladas.

Tomando os dados que apontaram para 37.209 
internações, 5.284 óbitos, e R$ 36 milhões gastos 
com saúde devido à poluição ocasionada pela quei-
ma do diesel de fóssil, pode-se estimar o impacto 
das emissões evitadas pela adoção das misturas 
B10 e B20 em termos de vidas salvas e de econo-
mia de recursos. A adoção de misturas maiores 
de biodiesel ao diesel fóssil resultaria em menos 
3.000 e menos 4.800 internações por problemas 
respiratórios, e evitaria 420 e 690 mortes, para o 
B10 e o B20, respectivamente. Ademais, deixa-se 
de gastar cerca de R$ 2,88 milhões, no B10, e 
R$ 4,68 milhões, no B20, com saúde. Conforme 
mostram as tabelas da página anterior, as capitais 
mais poluídas como São Paulo, Fortaleza e Rio de 
Janeiro seriam também as mais beneficiadas pela 
adoção do B10 e do B20.

Além dos benefícios mensurados, existem as 
dimensões qualitativas dos benefícios de saúde e 
ambientais associados ao aumento das misturas 
de biodiesel ao diesel fóssil. Questões como a 
melhoria na qualidade de vida e na paisagem ur-
bana, por exemplo, embora de difícil mensuração, 
constituem em impactos positivos do incremento 
da participação do biodiesel na matriz energética 
brasileira que não podem ser negligenciados.

Internações evitáveis
(2007)

Óbitos evitáveis
(2007)

recursos financeiros que 
poderiam ser economizados 
(2007, em R$)

2.977

B10 B20

4.837

B10 B20

423

687

B10 B20

2.879

4.679

O aumento da adição de biodiesel ao 
diesel diminuiria o teor de enxofre do 
combustível, com reflexos bastante 
positivos para a saúde pública
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O 
diesel é um insumo fundamental para 
economia e seu consumo está dire-
tamente relacionado ao crescimento 
econômico, como mostra gráfi co na 

página ao lado. Em 2009, a demanda nacional de 
diesel mineral foi de 44,7 milhões de m³. Desse 
total, o Brasil importou um volume de 3,5 milhões 
de m³, ou seja, 7,86% da demanda. O volume 
de produção de biodiesel em 2009 foi cerca de 
1,6 milhões de m³, ou seja, aproximadamente 
3,6% do total de diesel consumido no Brasil. 
Para zerar as importações de diesel do país, a 
produção de biodiesel teria que incrementar 
mais 7,86% do total do diesel consumido, ou 
seja, com a mistura B10 o Brasil praticamente 
não necessitaria realizar mais importações de 
diesel mineral, o que contribuiria contra o défi cit 
atual decorrente da importação de diesel que foi 
recorde no primeiro semestre de 2010 (US$ FOB 
2,2 bilhões ou 3,8 milhões de m³ de janeiro a 
junho), com refl exos diretos nas contas nacionais 
no balanço de pagamentos.

Assim, com base nos volumes de 2009, o Brasil 
evitaria com o B10 o dispêndio com a importação 
do diesel mineral de aproximadamente US$ 1,67 
bilhão, ou 3,52 milhões de m³, necessários para 
o atendimento da demanda nacional. A balança 
comercial não seria a única afetada positivamente 
pela entrada do B10, mas toda cadeia de valor 
do biodiesel seria benefi ciada com o aumento da 
produção de matérias-primas que incrementaria o 
consumo de insumos agrícolas, a assistência téc-
nica ao pequeno produtor e a agricultura familiar, 
a capacidade de armazenagem e processamento 

Contribuição na balança comercial 
sem impacto infl acionário

 reFleXOs macrOecOnÔmicOs 

Com a mistura B10, o Brasil praticamente não mais necessitaria realizar 

importações de diesel fóssil, o que melhoraria o resultado comercial com 

o exterior . A adição do biodiesel não causa impacto signifi cativo na infl ação

O brasil deixou de gastar, de 
2005 a julho de 2010, us$ 2,84 
bilhões com importações de 
diesel mineral graças aos avanços 
na produção de biodiesel  

O ibre-fGV verifi cou um impacto 
na infl ação ao consumidor 
entre 0,00021 e 0,00034 ponto 
percentual ao ano – portanto 
os aumentos projetados da 
participação de biodiesel na 
mistura não ocasionarão impactos 
signifi cativos na infl ação
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PIB (trilhões R$, base 2008)

relação entre piB e 
consumo de óleo diesel

Volumes de biodiesel 
produzidos considerando 
diferentes misturas
Biodiesel (m3)

14.320.921

B20 B10 B5

5.562.053

2.350.000

Fonte: FGV Projetos
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de oleaginosas, o transporte etc. Combinadas, 
essas atividades geram efeitos multiplicadores 
sobre a renda, emprego e arrecadação tributária 
do Brasil e contribuem para acelerar o processo 
de desenvolvimento regional.

Tomando-se por base 2005 (ano de início do 
PNPB) e considerando-se que todo o biodiesel 
produzido desde então tem substituído uma 
quantidade de diesel mineral que seria importada, 
pode-se confrontar os dados anuais de produção 
de biodiesel com os de gastos com importação de 
diesel mineral (para apurar o valor médio gasto 
por m³ de diesel mineral a cada ano), fornecidos 
pela ANP. Analisando-se esses dados, conclui-se 
que o Brasil deixou de gastar, de 2005 a julho 
de 2010, US$ 2,84 bilhões com importações de 
diesel mineral graças aos avanços na produção 
de biodiesel.

O gráfico abaixo mostra os volumes de bio-
diesel que podem ser produzidos, projetando-se 
uma mistura B5 em 2010, B10 em 2014 e B20 
em 2020. Esse volume dá uma idéia da grande 

quantidade de diesel mineral que pode deixar 
de ser importado com o aumento na produção 
de biodiesel, favorecendo a balança comercial.

PREÇOS PRESERVADOS

Estudo do Ibre-FGV não identificou impacto 
significativo na inflação em razão do processo 
de adição do biodiesel ao diesel. Constatou-se 
um impacto na inflação ao consumidor entre 
0,00021 e 0,00034 ponto percentual ao ano 
nas projeções da mistura até B20.Com base nos 
valores apurados, concluiu-se que os aumentos 
projetados da participação de biodiesel na mistura 
não ocasionarão impactos diretos relevantes na 
inflação. 

A obrigatoriedade de mistura a ser estabele-
cida por um marco regulatório funcionará como 
uma garantia de oferta e demanda, evitando 
riscos de choques. Adicionalmente, ressalta-se 
que há uma tendência de aumento na demanda, 
baseada nas previsões de crescimento econômico 
do Brasil nos próximos anos.
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N
esta seção, serão analisados as proje-
ções referentes ao aumento da mistura 
de biodiesel de 5% para 20%, com 
base no que foi apresentado nas se-

ções anteriores. Para isso, considera-se que o 
Brasil atingirá a mistura B10 em 2014 e conti-
nuará com um ritmo de aumento na produção 
de biodiesel, tendo condições de abastecer sua 
frota com uma mistura B20 no ano de 2020.

No que diz respeito às matérias-primas, 
projeta-se um grande aumento na produção 
de oleaginosas, que inclui a diversificação de 
fontes, expansão de áreas de plantio, geração de 
empregos e distribuição de renda. Como visto, a 
participação relativa da soja no total de matéria 
prima deve sofrer ligeira queda, assim como a de 
sebo bovino, enquanto a participação de outras 
oleaginosas deve aumentar, absorvendo esses 
volumes demandados.

No caso da soja, considerou-se que o Brasil 
aumentará o esmagamento de grãos, exportando 
maior quantidade de farelo, produto com maior 
valor agregado e que, como ração, possibilita o 
aumento da oferta de proteína animal. Dessa 
maneira, o Brasil teria em 2014 uma produção de 
óleo suficiente para atender à demanda projetada 
de B10 e, no ano de 2020, seria necessária uma 
área adicional de apenas 1,62 milhão de hecta-
res de soja para atender à demanda projetada 
de B20. Essa área corresponde a apenas 1,5% 
dos 106 milhões de hectares que o Brasil tem 
disponíveis para a agricultura.

Se for considerado um sistema de produção 
familiar, com geração de um emprego a cada 
dez hectares, conclui-se que serão criados 154 
mil empregos diretos com a adoção do B10 em 
2014, total que chegará a 531 mil empregos em 
2020, com o B20. Se, adicionalmente, forem 
levados em conta os empregos indiretos gerados 
ao longo da cadeia, esse valor ultrapassa os 6 
milhões de postos de trabalho.

Com relação à circulação monetária, haverá 
um potencial de R$ 28 bilhões com investimen-
tos e R$ 23,6 bilhões com a venda de óleo até 
2020, distribuídos em todo o território nacional, 
principalmente em regiões menos desenvolvidas 
atualmente.

Com relação à indústria, pode-se fazer um 
cálculo projetando o total de investimentos adicio-
nais necessários para um aumento na capacidade 
instalada, de maneira a atender o  abastecimento 

Benefícios econômicos e sociais 
valiosos para a sociedade

POr uma traJetÓria virtuOsa 

O desafio para o País é aproveitar as oportunidades de uma conjuntura 

favorável à expansão do programa do biodiesel . É necessário consolidar a 

confiança na capacidade de crescimento do setor e manter sua competitividade

a geração de empregos chegará 
a 531 mil em 2020, com o b20. se, 
adicionalmente, forem levados em 
conta os empregos indiretos gerados ao 
longo da cadeia, esse valor ultrapassa 
os 6 milhões de postos de trabalho
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oleaginosa atual 2014 2020

Soja (1.000 m3) 1.880 4.227 10.025

Sebo (1.000 m3) 293 336 414

Algodão (1.000 m3) 59 161 501

outras (1.000 m3) 118 837 3.381

projeção de ampliação de capacidade

ainda mais emprego
Com a adoção do B20 em 2020, serão gerados 

6 milhões de empregos indiretos

Fonte: FGV Projetos, 2010

projeções de geração de empregos 
com a adoção de B10 e B20
Empregos gerados diretamente

153.950 
2014

531.045 
2020

demanda projetada 
para B20 em 2020

14,3 
milhões de m3

Necessidade 
de ampliação

9,2 
milhões de m3

Investimentos 
necessários até 2020 r$ 7,36 bilhões

capacidade 
instalada atual

5,1 
milhões de m3

Volumes necessários de óleos e gorduras 
para atender o B10 e B20
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Fonte: FGV Projetos, 2010

mais Biodiesel, menos emissões de poluentes...

B10B5 B20

8.580

Ferrovia Ônibus 
rodoviário

Ônibus
urbano

Cargas Outros

63 144 60

1.408

152149
342

143

3.332

361383

880

386

928

da demanda pelo B20 em 2020. Será necessária 
a construção de mais 9,2 milhões de m3 anuais 
de capacidade instalada, que resultariam num 
investimento total de aproximadamente R$ 7,36 
bilhões nos próximos dez anos.

Conforme verificado anteriormente, a adoção 
de misturas cada vez maiores de biodiesel ao die-
sel fóssil tem o potencial de reduzir as emissões de 
poluentes, com impactos diretos sobre o número 
de internações, óbitos por doenças respiratórias, 
bem como sobre as quantias gastas pelo setor 
público em saúde, considerando seis capitais 
brasileiras. Verifica-se que o B5 já representa 
R$ 11 milhões economizados na saúde pública, 
valor que só aumentará com a adoção do B10 
e do B20, chegando a cerca de R$ 71 milhões 
economizados neste último. A quantia de inter-
nados por problemas respiratórios relacionados 
à combustão de óleo diesel também sofrerá 
uma sensível redução, com 77 mil internações 
a menos ao ano em 2020, em um cenário B20. 
Em relação aos óbitos decorrentes dos poluentes 
emitidos pelo diesel, estima-se que haverá cerca 
de 11 mil óbitos a menos por ano no País.

consumo projetado de biodiesel por subsetor de transportes, 
na atualidade, em 2014 e 2020 
(em mil metros cúbicos)

com o b20, o número de internados 
por problemas respiratórios 
relacionados à combustão de 
óleo diesel sofrerá uma sensível 
redução, com 77 mil internações a 
menos no País no ano de 2020.  
em relação às mortes decorrentes 
dos poluentes emitidos pelo diesel, 
estima-se que haverá cerca de 
11 mil óbitos a menos por ano
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Fonte: FGV Projetos, 2010

recursos financeiros que podem ser economizados e internações e 
óbitos evitáveis por ano no Brasil

77.672

71.222

11.029

4.902

31.654

11.870

34.520

12.945

1.838

B10B5 B20

Internações Custo
(R$ mil)

Óbitos
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Programa Nacional de Produção e Uso de 
Biodiesel é uma oportunidade valiosa de geração de 
riqueza e distribuição de renda. Desde a sua criação, 
a resposta do setor produtivo tem sido vigorosa – a 
antecipação da implementação da obrigatoriedade 
das misturas B3, B4 e B5 é o principal exemplo de 
sua solidez. A capacidade instalada atual de aproxi-
madamente 5,1 milhões de m3 anuais já atenderia 
à demanda para um B10 imediato e seria quase 
suficiente para atender o crescimento da demanda 
até o ano de 2014. Os benefícios gerados pelo PNPB 
são bastante amplos e muitas vezes avaliados sobre 
uma ótica excessivamente estreita, não abrangendo 
todo o seu alcance mercadológico, social, ambiental 
e tecnológico, conforme previsto nas diretrizes do 
programa. 

Sob o ponto de vista mercadológico, tem-se 
que a soja deve manter-se como um importante 
lastro alternativo para garantir o abastecimento 
de matéria-prima para o biodiesel e assegurar o 
desenvolvimento de outras oleaginosas. Há, no 
mercado mundial, de acordo com a tendência 

de aumento do consumo de proteína animal, 
elasticidade para que o Brasil retome os 40% que 
detinha no mercado mundial de farelo em 1996. 
Isso representaria uma exportação de aproxima-
damente 28 milhões de toneladas de farelo e uma 
receita de US$ 8,4 bilhões em 2020.

Entre os anos de 2005 e 2010, de acordo 
com dados compilados com o setor produtivo, 
foram investidos cerca de R$ 4 bilhões na in-
dústria do biodiesel. Quanto às importações de 
diesel mineral, uma mistura B10 poderia suprir 
esta necessidade, o que teria representado uma 
economia de US$ 1,67 bilhões no ano de 2009. 
A Argentina, ao contrário do Brasil, exporta seu 
biodiesel, que é atualmente mais competitivo que 
o brasileiro em razão de diferenças tributárias e 
conjunturais. Esses fatores levaram a Argentina a 
se tornar o quinto produtor mundial de biodiesel 
e incrementar a participação desse combustível 
em sua matriz energética, com uma mistura obri-
gatória atual de 7% e uma mistura B10 prevista 
até dezembro de 2010.

menos gastos com saúde
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Aumentos no percentual de mistura para 10% 
e 20% (2014 e 2020, respectivamente) não de-
vem acarretar elevações significativas na inflação 
(0,00021 e 0,00034 ponto percentual ao ano, 
conforme calculado pelo Ibre-FGV). Além disso, 
haverá um potencial de circulação monetária até 
2020 de cerca de R$ 28 bilhões com investimentos 
e uma receita naquele ano de R$ 23,6 bilhões com 
venda de óleo, que devem estar distribuídos em 
todo o território nacional no cenário de diversifi-
cação de matérias primas previsto.

Uma interessante estratégia de mercado é a 
adoção do biodiesel como um piso de referência de 
preço, garantindo a compra de matéria-prima em 
casos de queda no preço do óleo vegetal, uma vez 
que os valores gastos nessa aquisição são levados 
em conta na obtenção do Selo Combustível Social.

No campo tecnológico, o PNPB deverá ser o 
principal agente para o desenvolvimento de di-
versas culturas oleaginosas, com pouca expressão 
no agronegócio nacional até então. Os cenários 
estudados neste trabalho indicam avanços em 
pesquisa e desenvolvimento de novas variedades 
e cultivares, além de programas de assistência 
técnica e extensão rural. O marco regulatório 
é fundamental para transformar pesquisas em 
arranjos produtivos.

Com relação à questão ambiental, sabe-se que 
o Brasil é hoje um dos poucos países com con-
dições de expandir a produção agrícola sem 
grandes impactos em sua biodiversidade. Além 

disso, a adoção de maiores teores de biodiesel 
misturado ao diesel fóssil representa uma redução 
importante de emissões de poluentes.

Na ótica social, a descentralização e o au-
mento da produção de oleaginosas serão fatores 
estruturantes para o desenvolvimento de pólos 
de produção, inclusive em regiões atualmente 
menos favorecidas, incluindo a agricultura familiar 
(assentamentos e comunidades rurais tradicionais) 
e promovendo a fixação do homem no campo.

Há uma previsão de R$ 980 milhões a se-
rem gastos com aquisição de matérias-primas da 
agricultura familiar e aproximadamente 100 mil 
famílias participando do PNPB em 2010, o que 
representaria o dobro da participação de 2009. 
Além disso, projeta-se uma geração de aproxi-
madamente 531 mil empregos diretos até 2020.

Com relação à saúde pública, foram registra-
das, no ano de 2007, 133 mil internações por 
doenças respiratórias nas seis principais capitais 
brasileiras, que resultaram em 18 mil mortes e 
um custo de 128,55 milhões de reais. A adoção 
de uma mistura B10 resultaria, para esse cenário, 
em 3.000 internações e 420 óbitos a menos, 
além de uma economia de R$ 2,88 milhões. Para 
as mesmas condições, a mistura B20 resultaria 
em 4.800 internações e 690 óbitos a menos e 
uma economia de R$ 4,68 milhões. Num cenário 
considerando uma mistura B20 em 2020, serão 
evitadas cerca de 11 mil mortes ao ano no Brasil 
decorrentes de poluentes emitidos por diesel.
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O grande desafio atual para o setor 
de biodiesel está na construção 
de uma conjuntura favorável à sua 
expansão, para evitar restrições 
ao seu crescimento e manter sua 
trajetória virtuosa. O sucesso 
do programa não deve ser visto 
como um resultado já assegurado 
no futuro. É necessário 
ampliar os atuais volumes 
de mistura para consolidar 
a confiança na capacidade 
de crescimento sustentável 
e manter a competitividade 
do setor no longo prazo.
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O Programa Nacional de Uso e Produção de 
Biodiesel (PNPB) é uma iniciativa inovadora, 
criada em 2005, para fomentar a produção e 
uso desse combustível no Brasil. Não se trata 
apenas de uma fonte alternativa de energia, 
mas também uma oportunidade para a geração 
de emprego e renda, com benefícios sociais, 
ambientais e para a saúde da população.


