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Biocombustíveis são instrumentos importantes na redução de emissões de Gases
de Efeito Estufa (GEE), mas, para minimizar o conflito com cultivos alimentares, agroenergéticos com elevado balanço energético e capacidade de absorver CO2, como o
dendê, devem ser priorizados. A UE pretende suprir 10% da demanda por combustíveis
fósseis líquidos com biocombustíveis até 2020. Segundo a Comissão Européia, isto
demandará a importação anual de mais de 3 Mton de óleo de dendê, óleo vegetal mais
produzido e de menor custo no planeta. 87% da produção mundial provem da Indonésia
e Malásia, onde a expansão de seu plantio tem causado extensa devastação florestal,
ameaçando a biodiversidade e aumentando as emissões de GEE. A Holanda, grande
importadora de produtos do dendê, desenvolveu uma metodologia (Cramer) de
certificação de sustentabilidade de bioenergia, avaliando aspectos econômicos, sociais,
ambientais e emissões de GEE em toda a cadeia. Neste ponto, é mandatória uma
redução mínima de 30% de GEE na cadeia de bioenergia para uso em transporte e até
70% para uso em térmicas, vis a vis a cadeia do combustível fóssil de referência Esta
dissertação mostra que as emissões de GEE da cadeia do óleo e biodiesel (éster etílico)
de palma cultivada na Amazônia atendem a este critério quando o plantio ocorre em
áreas degradadas, mas não quando florestas são derrubadas para tal fim.
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Abstract of Dissertation presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the
requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.)

PALM OIL AS A SUSTAINABLE ENERGY ALTERNATIVE IN DEGRADED
AREAS OF THE AMAZON REGION

Alberto Arruda Villela
February / 2009

Advisors: Luiz Pinguelli Rosa
Marcos Vasconcelos Freitas

Department of Energy Planning
Biofuels are important tools in reducing emissions of greenhouse gases (GHG);
however, to minimize the conflict with food crops, energy crops with high efficiency
and capacity to absorb CO2, such as the oil palm, should be prioritized. The European
Union intends to replace 10% of liquid fossil fuel demand with biofuels by 2020.
According to studies conducted by the European Commission, this will entail the annual
import of more than 3 million tonnes of palm oil, the most produced and least expensive
vegetable oil in the world. 87% of global production comes from Indonesia and
Malaysia, where the relentless expansion of oil palm cultivation has caused extensive
forest devastation, threatening biodiversity and increasing GHG emissions. The
Netherlands, a large importer of oil palm products, developed a methodology (Cramer)
for the certification of sustainable bioenergy production, assessing economic, social,
environmental aspects, as well as GHG emissions, throughout the supply chain. It sets a
mandatory minimum 30% reduction of GHG emissions in the bio-energy chain for use
in transport and 70% for use in heat and power generation, as compared to the chain of
the fossil counterpart. This dissertation shows that oil and biodiesel (ethyl ester) from
palm grown in the Amazon meets this GHG mitigation criterion when degraded areas
are utilized for cultivation, but not when forests are razed for that purpose.
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Introdução
Em quase todas as nações desenvolvidas e emergentes, estão em curso movimentos que
visam diminuir a dependência nos combustíveis fósseis, que representam mais de 80%
da oferta de energia primária total do planeta (IEA, 2008). Esta diversificação da matriz
energética ocorre primariamente por questões de segurança na oferta, associadas a uma
percepção de escassez na disponibilidade do petróleo (vide as flutuações inéditas no seu
preço ao longo de 2008), mas também devido às crescentes pressões da sociedade,
preocupada com o uso insustentável de fontes não-renováveis, além dos impactos
ambientais associados ao seu uso, em particular aqueles relacionados às mudanças
climáticas.
Especificamente, os biocombustíveis tem sido instrumento estratégico de segurança
energética e mitigação na emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE). Como o CO2
emitido em sua combustão já foi previamente absorvido no crescimento da biomassa,
existe, em princípio, uma emissão líquida nula deste gás para a atmosfera, ao contrário
da queima de combustíveis fósseis, que emitem carbono estocado no subsolo por
milhões de anos. Na prática, no entanto, existem emissões ao longo da cadeia produtiva
de biocombustíveis, daí a necessidade de uma análise de ciclo de vida (ACV) para
medir a efetiva mitigação de emissões de GEE frente aos combustíveis fósseis líquidos.
Na atualidade, o etanol é o biocombustível mais utilizado em motores ciclo Otto, como
alternativa à gasolina. Por outro lado, o “biodiesel” (éster metílico ou etílico de ácidos
graxos) tem sido o biocombustível preferencial para o funcionamento em motores ciclo
Diesel, pois possui propriedades muito próximas ao diesel mineral, podendo, em geral,
ser usado nestes motores sem muitas alterações, em percentuais de até 20% (B20).
A demanda mundial por biocombustíveis tem crescido a uma forte taxa anual ao longo
desta década: em 2005, a produção mundial foi de 20 milhões de toneladas equivalentes
de petróleo (Mtep), o dobro da produção em 2000, com etanol representando mais de
85% do total; em 2007 a produção mundial chegou a 36 Mtep, dos quais etanol
representou 79%. O cenário de referência da Agência Internacional de Energia (IEA,
2008) estima uma produção de quase 120 Mtep em 2030, que representará ainda assim
apenas 5% da energia demandada para transportes terrestres.
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Se por um lado alguns países possuem condições de se tornarem grandes exportadores,
por outro, os dois maiores mercados de combustíveis fósseis líquidos, EUA e UE não
tem perspectivas de se tornarem autosuficientes no deslocamento de um percentual
relevante da demanda com biocombustíveis. O deslocamento de 10% da gasolina e
diesel em 2020 irá requerer 43% da área cultivada nos EUA e 38% na UE, conforme
cenário da IEA (2004). O cenário acima assumiu a produção de etanol à base de milho
nos EUA e beterraba e trigo na UE e a produção de biodiesel a partir de soja nos EUA,
sendo a colza e o girassol usados na UE. Todos estes insumos possuem em comum o
fato de serem de baixa eficiência fotossintética, mas são os que melhor se adequam às
limitações intrínsecas de climas temperados.
Os dados acima mostram que, para os biocombustíveis poderem deslocar
significativamente os combustíveis fósseis líquidos, é necessário o plantio de cultivos
energéticos em grandes extensões de terra. No intuito de superar as desvantagens
naturais de regiões com baixo índice de insolação, uma alternativa ora em franco
processo de pesquisa, principalmente nos países desenvolvidos, é o desenvolvimento
dos chamados biocombustíveis de 2ª geração, como o etanol celulósico e o “synfuel”,
este último um biocombustível sintético obtido a partir da gaseificação de biomassa.
O etanol celulósico é obtido através da quebra da celulose e da hemicelulose, presente
em grandes quantidades em quase toda biomassa vegetal. Assim, podem-se usar como
insumos resíduos agrícolas e de atividade madeireira, produzidos em larga escala, mas
de baixo valor econômico. A tecnologia de gaseificação também tem a propriedade de
aproveitar praticamente toda a biomassa (ao invés de apenas carboidratos no caso de
etanol ou óleos no caso do biodiesel). No entanto, estas tecnologias ainda estão longe de
se mostrarem economicamente competitivas frente aos biocombustíveis de 1ª geração.
Localização geográfica, área disponível para cultivo e tecnologia são fatores-chave para
o desenvolvimento de biocombustíveis como alternativas economicamente viáveis. A
tecnologia deverá evoluir ao longo do tempo, tornando possível a produção de
biocombustíveis à custos decrescentes, mas a área disponível para cultivo não poderá
aumentar substancialmente sem que haja pressão sobre ecossistemas terrestres. Assim,
para minimizar os impactos ambientais e a concorrência com o cultivo de alimentos, é
importante selecionar cultivos energéticos de alto rendimento, com maior eficiência
fotossintética. Os dois cultivos energeticamente mais eficientes que existem (em
2

GJ/hectare) são a cana-de-açúcar (para a produção de etanol) e o dendê (para a produção
de biodiesel), com balanços energéticos elevados e alta capacidade de redução de GEE,
devido à grande capacidade de produção de biomassa (KALTNER et al., 2006).
Possuidor de uma grande disponibilidade de terras aptas para cultivos agrícolas, fartos
recursos hídricos, abundante insolação, além de baixo custo de mão-de-obra e alta
tecnologia agrícola, o Brasil possui claras vantagens competitivas na produção de agroenergéticos. De fato, segundo FAO (2008a), o etanol de cana-de-açúcar produzido no
Brasil é o biocombustível mais competitivo do planeta, sendo o único capaz de competir
com seu correlato fóssil sem necessidade de estímulo govenamental. Não à toa, o país é
o segundo maior produtor mundial de etanol e seu maior exportador, graças ao
Proálcool, o maior e mais antigo programa contínuo de biocombustíveis no mundo.
Por outro lado, no que tange a produção de biodiesel, o governo federal criou o Plano
Nacional de Produção de Biodiesel (PNPB) para incentivar o cultivo de espécies
oleaginosas. Através da lei n° 11.097/2005, introduziu o biodiesel na Matriz Energética
Brasileira, com percentuais mínimos de adição deste ao óleo diesel comercializado ao
consumidor final em qualquer parte do território nacional, começando com 2% (B2) no
início de 2008, aumentando para 3% (B3) no segundo semestre de 2008 e com previsão
de 5% (B5) a partir de 2013 (com possibilidades de antecipação).
Foram registradas, entre 1988 e 2008, 36 milhões de hectares de área desmatada na
Amazônia (INPE, 2009), sendo que grande parte desta pode ser considerada como área
degradada, apresentando pouca ou nenhuma atividade produtiva. Essas áreas podem, em
sua maioria, ser reflorestadas com a cultura do dendê, convertendo-se, assim, em
sistemas perenes, produtivos e altamente valorizados. Tais sistemas podem absorver
grande parte da mão-de-obra rural presente nestas áreas, hoje empenhada em agricultura
itinerante, de extração ilegal de madeira, atividades de baixa produtividade, baixos
benefícios sociais e considerável poder de destruição da floresta amazônica.
Por outro lado, tem havido nos últimos anos uma crescente preocupação quanto aos
impactos sociais, econômicos e ambientais que poderão advir de um crescimento
desordenado dos agroenergéticos, desde questões ligadas à segurança alimentar até a
erosão de solos, diminuição de biodiversidade, entre outros. O recente aumento no
preço dos alimentos acirrou a discussão sobre conflitos no uso da terra para plantios
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energéticos em detrimento de cultivos alimentares, colocando ainda maior pressão nas
políticas governamentais de estímulos à expansão na produção de biocombustíveis.
A neutralidade nas emissões de GEE destes também tem sido crescentemente
questionada, uma vez ser necessário medir as emissões em toda a sua cadeia de
produção (“well-to-wheel”, ou poço a roda), que leva em conta os seguintes fatores:


Mudança no uso da terra;



Insumos energéticos usados no trato cultural das plantas (fertilizantes,
defensivos, irrigação, diesel para tratores, colheitadeiras, caminhões etc.);



Emissões da energia injetada para o processamento da biomassa bruta (extração,
fermentação, destilação,), além das relativas às edificações e maquinário;



Transporte do material bruto e a distribuição do produto final até o consumidor;



Queima final do biocombustível. Aqui, assume-se que todo o carbono enviado
para a atmosfera foi anteriormente capturado pela planta durante a fotossíntese.

De fato, alguns estudos (CRUTZEN et al, 2007, FANGIONE et al, 2008) retratam
situações onde biocombustíveis emitem, em todo seu ciclo produtivo, mais GEE por
unidade de energia produzida do que um combustível fóssil equivalente, corroendo sua
reputação como solução de mitigação do aquecimento global.
Por conta destes questionamentos, iniciativas para a criação de princípios e critérios de
sustentabilidade de biocombustíveis tem surgido. Uma delas é o Roundtable on
Sustainable Biofuels (RSB), que lançou em 2008 uma versão “zero” de 12 princípios de
sustentabilidade que incluem desde reduções nas emissões de GEE até a proteção dos
direitos dos trabalhadores, assegurando que a produção de biocombustíveis não ameace
a oferta de alimentos. A primeira versão deverá estar disponível em Abril de 2009.
Outra iniciativa internacional de envergadura tem sido o Global Bioenergy Partnership
(GBEP), que promove bioenergia (para transporte, geração de eletricidade e calor) e
cujos pilares são segurança energética, segurança alimentar e desenvolvimento
sustentável. Da mesma forma como o RSPO, o GBEP está em processo de “formular
uma metodologia harmonizada de medição de redução de emissões de GEE a partir do
uso de biocombustíveis para transporte e do uso de biomassa sólida” (GBEP, 2007).
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A Holanda, um dos maiores consumidores e importadores de biomassa para
bioeletricidade, decidiu implantar em 2006 uma comissão (“Cramer”) para definir
critérios de sustentabilidade de produção e processamento de bioenergia de forma a
incorporá-la em políticas de governo. Especificamente, no que toca a metodologia de
cálculo de emissões de GEE de biomassa, utilizou-se elementos de metodologias de
outros países (Reino Unido, Bélgica) e de organismos internacionais, como o IPCC
(2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories), UNFCCC (MDL e
JI) e IEA (Bio-energy Task 38 Methodologies).
O arcabouço metodológico para a produção sustentável de energia de biomassa em larga
escala definido pela Comissão Cramer baseia-se em seis temas relevantes, a saber
(CRAMER et al, 2007):


Emissões de GEE: qual a redução obtida pelo uso de biomassa de um produtor
específico, calculada da sua fonte até o seu uso, comparado com o combustível
fóssil equivalente deslocado?



Competição com alimentos e outras aplicações: a produção, em larga escala
da biomassa para suprimento de energia desloca outro uso da terra, como por
exemplo, o cultivo de alimentos ou uso de madeira para construção?



Biodiversidade: o sistema ecológico terrestre e aquático local perde formas de
vida devido à larga escala de produção de biomassa? Áreas vulneráveis ou de
alto valor de biodiversidade devem ser poupadas, para restaurar a biodiversidade.



Meio Ambiente: existem efeitos no uso de pesticidas e fertilizantes, ou outros
efeitos locais no solo, água e ar, devido à produção em larga escala de
biomassa?



Prosperidade: a produção de biomassa contribui para a economia local?
Critérios para este tema ainda estão em desenvolvimento.



Bem-estar social: a produção de biomassa traz melhorias às condições de vida
da população local e dos empregados?.

Nos seis temas acima, foram formuladas princípios básicos de sustentabilidade,
incluindo critérios, indicadores com exigências mínimas e obrigações quanto à
relatórios. Para atender o princípio 1 (“o balanço de emissões da cadeia produtiva e de
aplicação de biomassa tem que ser positiva”), é necessário uma redução mínima de 505

70% para a geração de bioeletricidade e de 30% para combustíveis para transporte (em
relação às emissões na cadeia do combustível fóssil correlato).
Esta dissertação tem por objetivo analisar a sustentabilidade do cultivo de dendê na
Amazônia à luz da referida metodologia Cramer, visto esta ser uma das poucas que
descrevem um procedimento de cálculo das emissões de GEE em cadeias de bioenergia.
São calculadas as emissões na cadeia produtiva do óleo de dendê (para uso in natura
como combustível de termelétricas) e de seu éster etílico (biodiesel para uso em
veículos com motor diesel), assumindo dois cenários de uso prévio da terra (floresta
tropical primária e área degradada). É feito uma comparação com cadeias fósseis de
referência (gás natural para geração de eletricidade e diesel mineral para uso veicular),
de forma a verificar o atendimento ou não às exigências de redução de emissões.
Optou-se pela rota etílica pois, apesar do uso de metanol na fabricação de biodiesel ser
mais disseminado em escala mundial, o Brasil é importador deste álcool. Por outro lado,
é o segundo maior produtor e maior exportador mundial de etanol, cujo preço doméstico
tem recentemente se equiparado ao do metanol. Cabe mencionar que as emissões
referentes à expansão do cultivo de cana para atender a demanda para biodiesel de
dendê não foram contabilizadas, devido à enorme diferença na escala de produção
doméstica do etanol de cana e óleo de dendê, como será visto adiante.
No que toca a análise dos aspectos subjetivos de sustentabilidade constantes na
metodologia Cramer, faz-se aqui uma comparação do cultivo de dendê com outros usos
típicos da terra na Amazônia, em particular o cultivo itinerante, o cultivo da soja e a
pecuária, quanto aos aspectos econômico, social e ambiental.
Como a UE é e continuará sendo, no médio prazo, o maior importador mundial de
diesel mineral, o atendimento às suas normas ambientais é fundamental para as
pretensões do Brasil em se tornar grande exportador de biodiesel, como já o é em
relação ao etanol. O destaque do mercado europeu se deve ao alto percentual de sua
frota de carros de passeio com motores diesel, ao contrário do que ocorre nos demais
continentes, onde ela é constituída predominantemente por motores ciclo Otto.
A dissertação está organizada da seguinte forma: o capítulo um mostra o contexto na
qual os biocombustíveis tem se inserido, ao longo desta década, na matriz dos
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combustíveis líquidos, hoje dominado pela gasolina e óleo diesel. São mostradas as
vantagens dos biocombustíveis, a trajetória de demanda dos últimos anos e cenários de
demanda futura; discute-se o potencial teórico de deslocamento dos referidos
combustíveis fósseis por biocombustíveis, o papel dos biocombustíveis no aumento
recente no preço dos alimentos e, por fim, uma discussão sobre a escolha do melhor
indicador técnico-ambiental, onde é justificada a seleção do carbono-equivalente por
unidade de energia final (CO2 –eq/GJ ou CO2 –eq/MWh).
No capítulo dois, é feita uma análise do mercado mundial dos óleos vegetais, principais
insumos para a produção de biodiesel; a seguir, discute-se o impacto do PNPB no
mercado brasileiro de óleos vegetais; os cenários de demanda de biocombustíveis a
partir de oleaginosas (biodiesel, óleo vegetal in natura, H-Bio etc.); as propriedades
físicas e químicas dos óleos vegetais e do biodiesel que os tornam alternativas ao diesel
e óleo combustível mineral; as normas e especificações de biodiesel em diversos países
e os esforços de harmonização das mesmas, além de aspectos da produção de biodiesel.
O capítulo três descreve os aspectos edafo-climáticos e agronômicos do cultivo do
dendê (Elaeis Guineensis) na Amazônia, em particular no Pará, maior produtor
nacional. É descrito o processamento do dendê para a obtenção de óleos (de dendê e
palmiste) e seus coprodutos. A seguir são discutidos aspectos ambientais, sociais e
econômicos do cultivo da palma na Amazônia. Por fim, são elencados os muitos
desafios para a expansão da dendeicultura em áreas degradadas da Amazônia.
O capítulo quatro descreve a Metodologia Cramer de sustentabilidade na produção de
bioenergia e aspectos específicos aplicadas a um caso hipotético (uma agroindústria
localizada no polígono do dendê, nordeste do Pará). São calculadas as emissões de GEE
do óleo de dendê (in natura) e seu biodiesel (éster etílico), baseado em dados obtidos
em uma visita de campo a uma agroindústria de dendê no referido polígono (os dados
relevantes levantados nesta visita estão no Anexo 1), além de dados de literatura. Os
resultados são comparadas às emissões de combustíveis fósseis de referência, conforme
já mencionado. Por fim, discute-se outros usos alternativos da terra na Amazônia,
comparando-os ao cultivo de dendê, sempre à luz da Metodologia Cramer, de forma a
avaliar subjetivamente a sustentabilidade no cultivo da referida palmácea.
Por fim, são apresentadas as conclusões, recomendações e sugestões de estudos futuros.
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1 – CONTEXTO DOS COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS
1.1 - Aspectos do Mercado de Combustíveis Fósseis Líquidos
É de conhecimento corrente que os combustíveis fósseis são a principal fonte primária
de energia no planeta, responsáveis pelo progresso sem precedentes da sociedade
humana. De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), em 2006, a oferta de
energia primária total do planeta (TPES) foi igual a 11.741 milhôes de toneladas
equivalentes de petróleo (Mtep), equivalente a 491,57 x 10e18 Joules (491,57 EJ). As
fontes primárias mais importantes no período foram, respectivamente, o petróleo
(34,4% do total), carvão (26,0%) e o gás natural - GN (20,5%) (IEA, 2008).
De acordo com a referida agência, no mesmo ano, o consumo mundial de petróleo foi
de 3481 Mtep, equivalente a 145,7 EJ. A figura 1.1.1 mostra como o setor de transportes
tem adquirido uma importância crescente no que diz respeito à demanda por esta fonte
fóssil, tornando-se responsável por mais de 60% do total, em detrimento da indústria
(IEA, 2008). Este fenômeno deve-se, primariamente, ao forte aumento no preço do
petróleo ocorrido em 1973, na ocasião do chamado “1º choque do petróleo”, que levou a
uma substituição paulatina deste como combustível de termelétricas pelo carvão e GN,
de forma que, em 2006, o petróleo representava apenas 5,8% da matriz de energia
elétrica mundial vs. 24,7% em 1973 (IEA, 2007).

Figura 1.1.1 - Participação dos Principais Setores da Economia no Consumo de Petróleo
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Fonte: (IEA, 2008)

Cabe observar que o transporte rodoviário é, de longe o maior consumidor de energia no
setor de transportes, com uma parcela de aproximadamente 85% nos países
desenvolvidos. Existem cerca de 900 milhões de veículos rodoviários hoje no planeta,
com uma projeção de possivelmente 2 bilhões em 2030 (IEA, 2007).
Isto explica o fato de que, apesar da diminuição global da demanda por petróleo (e
derivados) para a geração de termoeletricidade, sua demanda se mantém em constante
crescimento. Em particular, a China e Índia, as duas grandes nações em
desenvolvimento cujas economias mais crescem no mundo, estão aumentando as suas
importações de petróleo num ritmo frenético: em sua publicação World Energy Outlook
2007, o IEA, em seu cenário de referência, prevê que as importações dos dois países
aumentarão de 5,4 mb/d (milhões de barris/dia) em 2006 para 19,1 mb/d em 2030 –
mais do que as importações combinadas dos EUA e Japão hoje. (IEA, 2007)
Se, por um lado, não parece haver gargalos na demanda, por outro, tem havido um
número crescente de estudos apontando para uma saturação (um pico) na produção
mundial de petróleo convencional, ainda na primeira metade do século XXI
(CAMPBELL et LAHERRERE, 1998). Se não existe consenso entre os agentes do setor
quanto a um pico iminente na produção de petróleo, existe consenso de que há uma
tendência dos recursos petrolíferos ainda disponíveis demandarem crescentes
investimentos e tecnologias cada vez mais sofisticadas para sua extração e
processamento, principalmente na exploração do chamado petróleo não-convencional
(areias betuminosas, petróleo em águas ultra-profundas, hidratos etc.), esforço que
poderia expandir as reservas de petróleo disponíveis.
Este fato é agravado pela recente tendência das grandes empresas privadas do setor
petrolífero (majors), detentoras dos recursos financeiros e das tecnologias necessárias
para os novos desafios de E&P, sofrerem barreiras no acesso a um significativo
percentual dos recursos de hidrocarbonetos disponíveis, levando a uma crescente
sensação de insegurança energética às sociedades e aos governos dos principais países
importadores de petróleo. Conforme IEA (2006), apenas 30% dos 1,3 trilhões de barris
de petróleo que constituem as estimadas reservas provadas (1P) mundiais de petróleo
convencional estão localizados em áreas de concessão de empresas transnacionais, o
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restante sendo passível de exploração apenas por empresas estatais, ou em algum tipo de
regime de exploração conjunta com estas.
Outro “gargalo” que tem contribuído para o alto patamar nos preços de derivados
verificado em várias partes do mundo está no processo de transformação, pois
exigências ambientais cada vez mais restritivas têm dificultado a expansão da
capacidade global de refino de forma a atender ao aumento da demanda dos
combustíveis para transporte.
Deste quadro tem resultado uma percepção de escassez de oferta, por parte do mercado,
o que tem mantido o preço do barril dos petróleos de referência (WTI, Brent) acima de
US$ 50,00 nos últimos três anos (alcançando mais de US$ 100,00 em 2008), sem
nenhuma indicação de queda, em médio prazo, para patamares em torno de
US$ 20,00/barril, observados no início da década.
No entanto, o fator que talvez cause maior incerteza quanto à expansão da produção de
petróleo, nos mesmos moldes de ciclos anteriores, são as crescentes preocupações
ambientais provocadas pela perspectiva de mudanças climáticas globais ocasionadas
pelo aquecimento global da superfície terrestre e baixa atmosfera. De acordo com um
expressivo número de cientistas, este aquecimento é fruto das emissões antropogênicas
dos gases de efeito estufa (GEE), dos quais o dióxido de carbono (CO2), resultante
principalmente da queima de combustíveis fósseis e biomassa, é o mais relevante.
Atividades humanas resultam na emissão de diversos GEE, dentre os quais se destacam,
além do citado CO2, o metano (CH4) e o óxido nitroso (N2O). Estes gases são
quimicamente estáveis e persistem na atmosfera em escalas de tempo que variam de
décadas a séculos ou mais, de forma que suas emissões têm uma influência de longo
prazo no clima. Estima-se que os citados gases sejam responsáveis por 97% do efeito
estufa de causas antropogênicas nos próximos 100 anos (HADLEY CENTER, 2005),
representando, respectivamente, 64%, 24% e 10%. Assim, CO2 é certamente o mais
importante GEE antropogênico, seja em tempos presentes e no futuro, apesar do ritmo
de crescimento das emissões de N2O (devido principalmente à agricultura intensiva)
começar a preocupar autoridades científicas (CRUTZEN et al, 2007). O impacto
relativo de cada GEE depende, além do montante emitido globalmente de cada um, de
seu respectivo poder de aquecimento global (GWP), isto é, a razão entre a capacidade
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de um gás em absorver calor irradiado pela superfície terrestre pela capacidade de
aquecimento do CO2, o principal GEE. Deste modo, os demais GEEs são expressos em
termos de CO2 equivalente (CO2-eq), de forma a poder contabilizar as emissões de
forma agregada. Entretanto, para que esta comparação seja válida, é necessário o
estabelecimento de uma janela de tempo, visto a meia vida de cada GEE ser diferente.
Segundo o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), o aumento da
concentração de GEEs na atmosfera acarretará graves conseqüências, como a elevação
do nível do mar, derretimento de geleiras e a intensificação de fenômenos climáticos
extremos, como a desertificação de algumas áreas e aumento na pluviosidade em outras,
reduzindo a produção agrícola, entre outros (IPCC, 2007).
As emissões antrópicas de GEE têm, grosso modo, duas naturezas: aquelas relacionadas
à energia (geração, transformação, transporte etc.) e aquelas não-relacionadas à energia.
De acordo com a figura 1.1.2, em 2000, as atividades ligadas à energia foram
reponsáveis por aproximadamente 65% das emissões antrópicas de GEE, sendo que o
setor de transportes contribuiu com cerca de 14% do total. (STERN, 2006)

Figura 1.1.2 – Emissões Globais de GEE por setor
Fonte: STERN, 2006
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1.2 - Vantagens dos Biocombustíveis Líquidos e o seu Potencial Agroenergético
Dentro do contexto descrito acima de insegurança na oferta de energia e de crescentes
constrangimentos ambientais à produção e consumo de petróleo e derivados, os
biocombustíveis líquidos, produzidos a partir de biomassa, têm ganhado terreno em
todo o mundo como uma alternativa ambiental, técnica e economicamente viável como
substituto aos combustíveis fósseis líquidos, particularmente no setor de transportes.
A principal fonte de energia renovável disponível, a radiação solar, pode ser aproveitada
tanto diretamente, em coletores solares ou células foto-voltaicas, quanto indiretamente,
sob a forma de energia “verde”. Esta nada mais é do que a conversão, através da
fotossíntese, da energia luminosa em energia química, que fica armazenada em vegetais.
A partir de plantas ricas em açúcar ou amido, como a cana-de-açúcar, mandioca e
cereais, pode-se produzir o etanol, combustível que se mostra hoje como a principal
alternativa à gasolina em motores de ciclo Otto. Etanol também pode ser obtido a partir
da quebra de celulose e hemicelulose de madeira, palha, resíduos de biomassa em geral.
No atual estágio tecnológico, o biocombustível preferencial para o funcionamento em
motores de ciclo Diesel é o chamado biodiesel, éster metílico ou etílico de ácidos graxos,
fruto da reação química de um álcool (em geral, metanol ou etanol) com gorduras
animais ou óleos vegetais, como a palma (dendê), soja, colza, mamona etc. Enquanto os
óleos vegetais (in natura) possuem viscosidade muito acentuada, o biodiesel possui
propriedades muito próximas ao diesel mineral, podendo, em geral, ser usado em
motores Diesel sem necessidade de alterações significativas.
O principal atrativo no uso dos biocombustíveis supracitados é o fato deles poderem ser
utilizados em motores a combustão interna, aproveitando assim a frota existente de
veículos automotores, e podendo ser distribuído nas redes existentes de postos de
combustíveis. Motores de ciclo Otto, que normalmente usam gasolina, podem utilizar,
em geral, até 25% de etanol sem qualquer modificação (percentual médio de etanol
anidro adicionado na gasolina “C”). Por outro lado, a tecnologia “flex-fuel” permite que
se utilize até 100% de etanol nos carros com motor ciclo Otto. Esta tecnologia, que
ressucitou o Programa do Álcool (PRÓ-ÁLCOOL) no Brasil, está presente em 78,24%
de todos os automóveis e veículos comerciais leves fabricados no Brasil nos oito
primeiros meses de 2008 (ANFAVEA, 2008.) Por outro lado, pesquisas (EERE/DOE,
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2006) mostram que motores de ciclo Diesel podem, em geral, tolerar até 20% de
biodiesel em sua composição. Uma vez que estes biocombustíveis não requerem
alterações nos motores de combustão interna do carro, eles oferecem uma larga
vantagem em relação a alternativas em desenvolvimento, como o uso de carros elétricos
ou aqueles movidos a células de combustível com hidrogênio, uma tecnologia nova e
muito mais complexa. Em tecnologias de transição, como os veículos híbridos, eles
podem substituir os combustíveis ora utilizados.
No que diz respeito à questão ambiental, os biocombustíveis possuem vantagens em
relação aos combustíveis fósseis: eles são renováveis, uma vez que sua fonte de energia
é, em última instância, proveniente do sol, mas o ciclo fotossintético de produção de
biomassa dura, em geral, apenas alguns meses. Como o carbono emitido na queima dos
biocombustíveis foi previamente absorvido no próprio processo de crescimento das
plantas, existe uma menor emissão líquida deste para a atmosfera quando comparado à
queima de uma quantidade energeticamente equivalente de combustíveis fósseis. Estes
últimos também foram “produzidos” a partir de biomassa, mas num processo com
duração de milhões de anos, de forma que na escala de tempo das atividades humanas
eles são, essencialmente, não-renováveis. Como veremos adiante, os diferentes insumos
usados para produção de biocombustíveis possuem eficiências fotossintéticas distintas,
de forma que algumas são mais ambientalmente apropriadas do que outras.
É interessante o fato que praticamente todos os países possuem condições de prover
parte de suas necessidades energéticas (em particular no setor de transportes) a partir de
biocombustíveis, ao contrário dos recursos fósseis, concentrados em certas áreas
pontuais do globo, muitas delas sujeitas à conflitos políticos.
Entretanto, não se pode tratar o uso dos biocombustíveis como uma solução universal.
Inegavelmente, existem desvantagens ambientais associadas à sua produção
descontrolada, a saber:


Competição pelo uso da terra – conflitos pelo plantio de insumos agroenergéticos

versus comida num contexto de reduzidos estoques mundiais de alimentos têm surgido
recentemente. Este assunto será abordado na seção 1.3;


Uso intensivo de insumos energéticos - em particular, combustíveis fósseis para

movimentar tratores e produzir fertilizantes nitrogenados. Estes últimos, além de
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requererem muita energia em sua fabricação, são responsáveis pela emissão de N2O
(CRUTZEN et al, 2007), um GEE muito mais poderoso do que o CO2, de forma que
vários insumos usados para produção de biocombustíveis podem gerar, num balanço
global, mais GEE do que uma quantidade equivalente de combustível fóssil. Este
assunto será abordado na seção 1.5;


Consumo insustentável de água, especialmente quando irrigação é necessária. A

taxa de recarga de aquíferos pode ser excedida pela demanda de água dos
agroenergéticos, causando impactos às populações, fauna e flora local.


Eutrofização de corpos d‟água devido ao vazamento (“runoff”) de fertilizantes

sintéticos, principalmente nitrogênio e fósforo. Estes estimulam o crescimento rápido de
algas, consumindo o oxigênio dissolvido na água e levando a criação de zonas mortas,
desprovidas de vida superior;


Poluição de corpos d‟água, inclusive lençóis freáticos, devido ao uso indiscriminado

de pesticidas;


Perda excessiva de solo devido ao manejo inadequado do mesmo, o que pode levar a

uma degradação e abandono da terra por conta da perda de nutrientes, fruto da erosão.
Entretanto, talvez o maior risco ambiental na mudança de uso da terra para a produção
de agro-energéticos está na derrubada de florestas para tal fim. Além de resultar em
emissões líquidas de GEE, ou seja, as reduções de emissões pelo uso de
biocombustíveis podem não compensar as emissões com a remoção/queima da
biomassa, em particular em zonas tropicais, onde a densidade de biomassa é maior do
que em florestas temperadas, existe uma perda de biodiversidade e de outros serviços
ecológicos associados à manutenção de florestas.
Por isso, o objetivo chave na produção de insumos para biocombustíveis deve ser fazêlo de forma sustentável, levando em conta toda a cadeia produtiva, do plantio ao
processamento e uso. Muitos estudos estão em curso visando desenvolver regras e
metodologias que assegurem o uso de práticas que garantam a sustentabilidade no longo
prazo. Ferramentas, como análise de ciclo de vida (ACV), rotulagem e certificação de
origem de biocombustíveis têm sido elaboradas por diversas instituições internacionais
visando o estabelecimento de um mercado integrado de biocombustíveis, nos mesmos
moldes que o petróleo e derivados. Estes mecanismos devem ser usados para assegurar

14

um desenvolvimento ambientalmente sustentável de biocombustíveis, mas correm o
risco de serem utilizados como barreiras comerciais não-tarifárias.
Para avaliar a possibilidade de substituição em larga escala dos combustíveis fósseis
líquidos por biocombustíveis, é preciso estimar o potencial técnico de produção destes e
compará-lo à produção atual dos primeiros. Estima-se que biomassa seja responsável,
globalmente, por cerca de 10% da oferta de energia primária do planeta, cerca de 48
EJ/ano (IEA, 2007), fazendo dela a mais importante fonte de energia renovável
utilizada. Em média, a biomassa contribui com menos de 10% da oferta de energia
primária em países industrializados, mas em países em desenvolvimento este percentual
pode chegar a 20-30% (IEA BIOENERGY, 2007). Bioenergia moderna (energia
comercial de biomassa para a indústria, geração de eletricidade, ou combustíveis para
transporte) representou cerca de 7 EJ em 2000 (IEA BIOENERGY, 2007). No entanto,
a contribuição potencial de bioenergia para a demanda mundial pode crescer
consideravelmente: estudos indicam que uma faixa entre 200-400 EJ/ano pode ser
obtida até meados do século XXI. Assumindo taxas médias de conversão, isto resultaria
em 130-260 EJ/ano de combustíveis líquidos para transporte ou 100-200 EJ/ano de
electricidade (IEA BIOENERGY, 2007).
Estes números refletem resultados obtidos a partir de 17 diferentes estudos que visavam
calcular o potencial bioenergético mundial sustentável. Os condicionantes de cada
estudo diferem, mas em quase todos a conclusão é a mesma: ele é da mesma magnitude
da oferta atual de energia do petróleo e é tecnicamente realizável sem desflorestamento
ou substituição de cultivos alimentícios por agroenergéticos, indicando a possibilidade
da paulatina substituição de combustíveis fósseis líquidos por biocombustíveis como
uma importante estratégia de mitigação das emissões antrópicas de GEE.
1.3 – O Mercado de Biocombustíveis e os Limites para a Expansão da Oferta
Até que ponto, num horizonte mais próximo, os biocombustíveis podem deslocar os
combustíveis fósseis líquidos, em particular, a gasolina e o óleo diesel? Para responder
esta pergunta, é necessário primeiro comparar a dimensão do mercado destes derivados
de petróleo versus a base e os limites práticos de produção de biocombustíveis. Dos
3.816 milhões de toneladas de petróleo processados em 2006, 33,1% foi convertido em
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destilados médios (que incluem o óleo diesel), representando 1263 Mtep, ao passo que a
produção de gasolina representou 23,5% do total – equivalente a 897 Mtep (IEA, 2008).
A tabela 1.3.1 indica os principais produtores de biocombustíveis, com o volume de
produção mundial de etanol e biodiesel em 2007. Comparando com as cifras acima,
nota-se que a produção combinada destes biocombustíveis ainda representa, em termos
energéticos, menos de 2% do total da produção de gasolina e diesel, muito aquém,
portanto, de seu potencial energético técnico (vide seção 1.2). Os EUA e Brasil são os
principais produtores de etanol, produzindo em conjunto cerca de 88% do total mundial,
ao passo que a União Européia (com destaque para a Alemanha) é a líder na produção
de biodiesel, responsável pela produção de aproximadamente 60% do total.
Tabela 1.3.1 – Produção de Biocombustíveis (2007) nos principais centros
País / Agrupamento
EUA
Brasil
União Européia
Canadá
China
Índia
Indonésia
Malásia
Outros
TOTAL

Etanol
(milhões litros)
(MTEP)
26.500
14,55
19.000
10,44
2.253
1,24
1.000
0,55
1.840
1,01
400
0,22
0
0,00
0
0,00
1.017
0,56
52.009
28,57

Biodiesel
(milhões litros)
(MTEP)
1.688
1,25
227
0,17
6.109
4,52
97
0,07
114
0,08
45
0,03
409
0,30
330
0,24
1.186
0,88
10.204
7,56

Fonte: FAO (2008a)

Além das já mencionadas vantagens ambientais e de aumento da segurança energética,
outra motivação ao fomento na produção de biocombustíveis tem sido a possibilidade
de proporcionar oportunidades para o setor agrícola, que tem sofrido, nas últimas
décadas, uma tendência declinante no preço de alimentos em quase todo o mundo. Este
fenômeno (que foi revertido no último ano, como será visto na seção 1.4), tem causado
uma depressão na produção de alimentos em boa parte das nações em desenvolvimento,
menos capazes de proteger seus produtores agrícolas com subsídios e barreiras tarifárias,
ao contrário do que ocorre em países desenvolvidos. Assim, esta nova fonte de demanda
por commodities agrícolas tem sido também avaliada por nações do mundo em
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desenvolvimento, onde 75% dos pobres vivem e que dependem da agricultura para sua
subsistência (FAO, 2008b).
Por conta destas forças econômicas, sociais e ambientais, projeções de demanda global
de biocombustíveis efetuadas por diversas agências de energia apontam para um
aumento significativo dos mesmos. A figura 1.3.1 mostra a tendência projetada pela
IEA (2007) do consumo de biocombustíveis para transportes, onde se nota que, apesar
da grande taxa de crescimento esperada (de 19 Mtep em 2005 para 102 Mtep em 2030),
dada a pequena base de referência, os biocombustíveis representarão ainda pouco em
termos percentuais da demanda total energética em 2030.

Figura 1.3.1 – Projeções de consumo de biocombustíveis para transporte
Fonte: IEA (2007)

Por outro lado, de acordo com projeções da EIA/DOE (2008), a produção de
biocombustíveis em 2030 será de 2,7 milhões de barris de petróleo equivalentes/dia, o
que corresponde a 154 Mtep. Esta projeção está bastante alinhada ao “cenário de
política alternativa1” de demanda de biocombustíveis elaborado pelo IEA (2007), que
estima um salto de 19 Mtep em 2005 para 164 Mtep em 2030 (aumento de 763%),
quando então os biocombustíveis deverão ter uma participação de 5,9% do total da
energia usada no referido setor (FAO, 2008a). Este aumento expressivo na demanda de

1

Este cenário “leva em consideração aquelas políticas e medidas que os países estão atualmente
considerando e onde se assume que serão adotadas e implementadas” (IEA, 2007, p. 66).
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biocombustíveis projetado pelas duas agências demanda a seguinte pergunta: qual é a
magnitude da demanda por terras aráveis para o plantio de agroenergéticos?
Projeções do IEA (2004) estimam que a expansão na produção de biocombustíveis
líquidos para a realização do cenário de política alternativa (deslocamento de 10% da
gasolina e diesel em 2020) irá requerer 43% da área cultivada nos EUA e 38% na UE.
Assumindo a produção de etanol à base de milho nos EUA e beterraba e trigo na EU e
biodiesel a partir da soja nos EUA e colza e girassol na UE, a figura 1.3.2 mostra o
percentual de desvio dos cultivos acima necessários para realizar uma meta de 5% de
deslocamento de etanol/biodiesel em 2010 e 10% em 2020, além do percentual da área
arável total necessária para tanto. Ressalta-se que os percentuais dizem respeito ao
cumprimento de apenas uma das metas: caso as duas sejam perseguidas
simultaneamente, é necesário somar-se as áreas, aonde se chega aos (impraticáveis)
números2 relacionados acima (IEA, 2004).

Figura 1.3.2 – Percentuais de áreas agrícolas da UE e dos EUA necessários para deslocar 5% e 10% do
consumo interno de gasolina e diesel
Fonte: IEA, 2004

2

No capítulo 2, menciona-se um cenário realizado pela Comissão Européia, onde o percentual de área
arável necessária para realizar a meta de 10% em 2020 é menor, devido à inclusão de biocombustíveis de
2ª geração, que utilizam um percentual maior da biomassa no processo de conversão.
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Logo, à parte a viabilidade econômica de se produzir biocombustíveis nos territórios
destes que são os principais mercados mundiais de combustíveis líquidos, fica a
pergunta: onde é possível a expansão do plantio de agro-energéticos de forma a atender
a expressivo aumento na demanda projetada de biocombustíveis, sem afetar as áreas
agrícolas hoje voltadas para a alimentação humana e animal?
Fatores como geografia, área disponível para cultivo e tecnologia são chave para o
desenvolvimento de biocombustíveis como alternativas economicamente viáveis a
gasolina e ao diesel. Enquanto a tecnologia continuará a evoluir ao longo do tempo,
tornando possível a produção de biocombustíveis a custos decrescentes, a geografia dos
países é, essencialmente, imutável e mesmo a área disponível para cultivo não poderá
mudar substancialmente, sem impactar ecossistemas ora preservados.
O Brasil, com uma extensão territorial de 850 Mha, localizado entre +5 e -33 graus de
latitude (ou seja, quase todo situado entre os trópicos), apresenta uma das maiores
reservas agrícolas do planeta: de acordo com MACEDO (2007), existem
aproximadamente 100 milhões de hectares aptos à expansão da agricultura de espécies
de ciclo anual, além de uma liberação potencial de uma área equivalente a 20 milhões
de hectares, proveniente da elevação do nível tecnológico na pecuária (adensamento no
número de cabeças de gado/hectare), tornando-as disponíveis para cultivos. Esta
vantagem comparativa do Brasil na disponibilidade de terras para expansão agrícola
será mostrada em diversas ocasiões ao longo desta dissertação.
A viabilidade econômica da bioenergia passa, necessariamente, pela avaliação de seu
custo em relação ao preço do petróleo. Conforme visto acima, a produção mundial de
etanol é bem mais elevada do que a do biodiesel, reflexo da maior maturidade de seu
mercado. Com mais de 30 anos de experiência em produção de álcool a partir de canade-açúcar, não há biocombustível produzido no mundo que tenha a competitividade do
etanol brasileiro (WWI, 2007). De acordo com o Plano Nacional de Agroenergia II
(MAPA, 2006), estima-se que o nivelamento entre o preço do etanol a partir da cana-deaçúcar e o da gasolina (sem tributação) ocorre quando a cotação do barril de petróleo
oscila entre US$ 30,00 e US$ 35,00, apesar de esta estimativa ter que ser aceita com
ressalvas, visto que a recente e expressiva volatilidade no preço de diversas
commodities – p.ex., aço – deve alterar este balanço.
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Por outro lado, por se tratar de uma tecnologia ainda imatura, o citado plano avalia que
a relação de paridade só se dê com o barril a US$ 60,00 para o caso do biodiesel, porém
com tendência de queda nos próximos anos. Por injunções políticas, os preços do óleo
diesel e da gasolina tem sido mantidos estáveis nos últimos anos, de forma que não está
claro qual o preço de equilíbrio a partir do qual o biodiesel fica competitivo, mas
certamente o diferencial fica menor a cada dia. Entretanto, como a produção de
biocombustíveis demanda combustíveis fósseis em sua cadeia produtiva, há uma
correlação entre o custo dos dois que dificulta quaisquer previsões.
Outro fator determinante para a competitividade dos biocombustíveis é a escolha
adequada dos insumos agrícolas, visto que diferentes cultivos possuem rendimentos
distintos. A figura 1.3.3 mostra o rendimento líquido médio (em litros/hectare-ano) de
diferentes cultivos para produção de etanol e biodiesel com técnicas de 1ª geração, a
saber: fermentação e destilação de açúcares ou amidos, para a produção de etanol e a
transesterificação de óleos e gorduras no caso do biodiesel.

Figura 1.3.3: Rendimentos (litros/ha.*ano) de principais insumos para etanol e biodiesel (1ª geração)
Fonte: KALTNER et al, 2006

Vê-se que a cana-de-açúcar e o dendê (palma) são os dois cultivos energeticamente
mais eficientes, decorrência, entre outros, de uma eficiência fotossintética (conversão de
energia solar em energia química da biomassa) superior destas plantas, além de dezenas
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de anos de pesquisas agronômicas que resultaram em cultivares mais produtivos. Em
função disso, ambas demandam muita insolação e grande quantidade de água, embora
com regimes hídricos distintos. Assim, os países localizados em regiões tropicais, onde
a incidência de energia solar é maior, possuem uma vantagem comparativa; por sinal, é
a única faixa de terra onde a cana-de-açúcar e o dendê são passíveis de ser plantados.
Sintomaticamente, Claude Mandil, (ex) diretor geral da Agência Internacional de
Energia (IEA), em entrevista ao La Tribune, em Outubro de 2006, disse que “o etanol
produzido no Brasil e exportado para a Europa, mesmo levando-se em conta o gasto
energético do transporte através do Atlântico, faz sentido. Se os EUA e a Europa estão
sérios quanto ao uso de biocombustíveis, eles precisam recorrer aos países do Sul para o
seu suprimento.” Ele também deixa claro que o etanol de milho nos EUA e de beterraba
na Europa são péssimas escolhas, pois sua produção só se torna viável com subsídios
permanentes, barreiras tarifárias, além de demandar grande quantidade de insumos
fósseis, ao contrário do etanol de cana-de-açúcar e, como será visto no capítulo 3, do
biodiesel de palma (MATTHEWS, 2007).
No intuito de superar estas desvantagens naturais, uma alternativa ora em franco
processo de pesquisa, principalmente nos países desenvolvidos, é o desenvolvimento
dos chamados biocombustíveis de 2ª geração, como o etanol celulósico e o “synfuel”,
este um biocombustível sintético obtido a partir da gaseificação de biomassa (com a
produção de gás de síntese, uma mistura de CO e H2) e, posteriormente, convertido em
líquido, através do processo Fischer-Tropsch.
O etanol celulósico é obtido através da quebra da celulose, que contém primariamente
hexoses (açúcares com 6 carbonos) e da hemicelulose, que contém hexoses e pentoses
(açúcares com 5 carbonos), ambos presentes em grandes quantidades em quase toda
biomassa vegetal. Assim, resíduos agrícolas e de atividade madeireira, produzido em
larga escala, mas sem grande valor econômico podem ser usados como insumos para
produção de álcool. Como a celulose e hemicelulose de biomassa são os materiais
biológicos mais abundantes no planeta (FAO, 2008a), o desenvolvimento bem-sucedido
de biocombustíveis celulósicos de 2ª geração poderia expandir significativamente o
volume e a variedade de insumos utilizados na sua produção.
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Da mesma forma, a tecnologia de gaseificação também tem a propriedade de aproveitar
praticamente toda a biomassa (ao invés de apenas carboidratos, no caso da produção de
etanol ou óleos, no caso do biodiesel de 1ª geração). No entanto, apesar de décadas de
pesquisas, estas tecnologias ainda não se mostram economicamente competitivas frente
aos biocombustíveis de 1ª geração, conforme mostra a figura 1.3.4. Tanto este é o caso
que somente existem plantas em escala de demonstração de processos, mas não há ainda
(em 2008) registro de plantas de etanol celulósico ou “synfuels” operando em escala
comercial em qualquer parte do mundo.
Figura 1.3.4 – Faixa de custos de produção de etanol e gasolina

Fonte: WWI (2007)

No entanto, mesmo estas formas mais eficientes de aproveitamento da energia de
biomassa têm limites: afinal, é importante considerar o papel crucial desempenhado pela
decomposição de biomassa no sentido de manter a fertilidade e textura do solo.
Remoções excessivas de “resíduos” agrícolas para fins bioenergéticos podem causar
efeitos deletérios na sustentabilidade de cultivos, como o aumento na erosão do solo e
na demanda de fertilizantes sintéticos.
1.4 – O Conflito entre Produção de Biocombustíveis vs. Alimentos
Nos últimos dois anos, o mundo tem acompanhado apreensivo uma escalada no preço
dos alimentos básicos – arroz, trigo, milho, óleos vegetais, laticínios – que há muito não
se via, seja pela abrangência global, que tem pressionado os índices de inflação em
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quase todos os países, seja pelas repercussões políticas e agitamento social registrado
entre as parcelas mais carentes dos países em desenvolvimento. Recentes declarações
incisivas de autoridades e instituições acerca da responsabilidade da produção dos
biocombustíveis para a crise têm sido rebatidas categoricamente pelo governo brasileiro.
Em situações dramáticas é comum a busca por uma causa simpes para os problemas,
como se fosse possível uma única causa para este (ou qualquer) fenômeno complexo.
Quando se considera o crescimento na produção de biocombustíveis para fazer frente à
demanda por energias renováveis e de baixo teor de emissões de GEE, existe uma
preocupação natural de que haja um desvio de cultivos para suprir as necessidades
energéticas de veículos automotores em detrimento da produção de comida, com
consequente aumento de preços que afetaria a segurança alimentar dos mais
necessitados. Esta preocupação é válida e importante, mas a correlação é possivelmente
muito simplista. Uma maior demanda por certos cultivos trará preços mais altos no
curto prazo, mas também um incentivo econômico para um aumento na produção, o que
tenderá a regular os preços no médio prazo. Além disso, uma maior demanda agrícola
poderia, em tese, beneficiar agricultores familiares, que representam uma parte
substancial das camadas mais pobres de todo o mundo.
A produção de biocombustíveis é um fenômeno muito recente na maioria dos países, o
Brasil sendo a principal exceção, daí ser difícil uma correlação forte entre sua produção
e o aumento observado no preço de alimentos. Segundo a FAO, os estoques mundiais de
grãos estão no nível mais baixo dos últimos 30 anos, indicador que tem justificado a alta
nos preços dos alimentos básicos. Ocorre que o nível dos estoques já vem declinando
continuamente desde 1999 (BROWN, 2005). Ora, na ocasião, a produção mundial de
etanol era menos de 40% da atual e a de biodiesel apenas 10% (WWI, 2007); logo, fica
muito difícil atribuir aos biocombustíveis tal declínio.
Por outro lado, dados da referida agência comprovam o baixo impacto no uso da terra
para plantio de agroenergéticos: conforme a tabela 1.4.1 abaixo, em 2004, apenas 1% de
toda a terra arável utilizada no mundo foi destinada à produção de biocombustíveis.
Cenários da IEA, utilizados nesta tabela, estimam que, em 2030, a área comprometida
com a produção de biocombustíveis ainda será de apenas 2 a 4% do total utilizável.
Tabela 1.4.1 – Requerimentos de terra arável para a produção de biocombustíveis
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Territórios

2004

Mha

2030 – Cenário
“Business-asUsual”
Mha
%
arável
12
5,4
12,6
11,6
0,3
0,7
0,3
0,7

2030 – Cenário de
Política
Alternativa
Mha
%
arável
20,4
9,2
15,7
14,5
1
2,1
1
2,1

2030 –
Biocombustíveis
2ª Geração
Mha
%
arável
22,6
10,2
17,1
15,7
1
2
1
2

8,4
2,6
-

%
arável
1,9
1,2
-

Economias em
transição

-

-

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

América Latina
África e Oriente
Médio

2,7
-

0,9
-

3,5
0,8

2,4
0,3

4,3
0,9

2,9
0,3

5
1,1

3,4
0,4

MUNDO

13,8

1

34,5

2,5

52,8

3,8

58,5

4,2

EUA e Canada
União Européia
OCDE Pacífico
Ásia (em
desenvolvimento)

Fonte: FAO (2008a)

Não há, no entanto, como negar que a produção de biocombustíveis está contribuindo
para o aumento de preço de certos alimentos. EARLY et McKEOWN (2009) estimam
que mais de 30% da safra 2007/2008 de milho dos EUA (maior produtor e exportador
mundial) tenha sido desviado para destilarias de etanol, o que representa mais de 12%
da produção global deste grão (FAO, 2008b). A diminuição na disponibilidade de milho,
grão mais produzido no planeta, acarretou um aumento no preço de seus derivados
(desde tortillas consumidas pelo população mexicano até ração animal - por
conseqüência, carne e laticínios). O aumento na área plantada de milho nos EUA
também levou a uma diminuição na área destinada ao trigo e, principalmente, a soja
(FAO, 2008b); no caso desta última, a redução na oferta americana elevou os preços
internacionais, estimulando sojicultores brasileiros a expandir a produção nacional, fato
que tem, aparentemente, provocado um aumento na pressão antrópica sobre a Amazônia.
De acordo com a mesma agência, estima-se que o setor de biodiesel tenha absorvido
cerca de 60% da produção de óleo de colza dos estados-membros na União Européia,
responsável por 25% da produção global e 70% do comércio global desta commodity.
E o etanol de cana-de-açúcar brasileiro, qual o impacto causado na disponibilidade de
alimentos? De acordo com projeções do IBGE (2008), a safra brasileira 2007/2008 de
cereais, leguminosas e oleaginosas será a maior de todos os tempos: 144,3 milhões de
toneladas, superando em 8,4 por cento o recorde anterior, da safra de 2007, quando se
colheu 133,1 milhões de toneladas. Por outro lado, de acordo com a CONAB (2008), a
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safra de cana-de-açúcar também será a maior de todos os tempos, com uma colheita
prevista de algo entre 558,1 e 579,8 milhões de toneladas, um aumento de 11,3% a
15,6% do obtido na safra passada. Ou seja, o Brasil, ao contrário dos EUA, não sofre da
síndrome do “cobertor curto”. O plantio de cana ocupa apenas 7 milhões de hectares (vs.
14,5 milhões para o milho e 21,2 milhões para a soja) (IBGE, 2008), num país onde se
estima ainda haver 90 milhões de hectares disponíveis para plantio, sem precisar
desmatar a Floresta Amazônica (EPE, 2007b).
O que de fato está por trás do recente aumento no preço dos alimentos? De acordo com
FAO (2008b), além do impacto do desvio de cultivos como o milho e colza para
produção de etanol e biodieel, respectivamente, os seguintes fatores foram
preponderantes:


Quebra de safra na Austrália: 2º maior exportador mundial de arroz e trigo,
este país está passando pela pior seca de suas história;



Desequilíbrio entre oferta e demanda: a ascensão vertiginosa de economias
emergentes, como a China e Índia. Em 20 anos o consumo de carne por pessoa
na China subiu de 20 para 50 kg por ano. Para produzir 1 kg de carne são
necessários, em média, 7 kg de grãos para ração animal (FAO, 2008b);



Especulação no mercado de commodities: devido aos baixos juros nos países
desenvolvidos,

diversos

agentes

financeiros

tem

diversificado

seus

investimentos em mercados aquecidos, como petróleo e alimentos (FAO, 2008b).
Entretanto, de acordo com FAO (2008 apud FMI, 2006), a especulação parece
ser conseqüência, não a causa do aumento dos alimentos.


A redução gradual no nível dos estoques de cereais, desde a segunda metade
da década de 1990. Desde a última alta no preço dos alimentos, em 1995, os
níveis de estoques globais têm declinado, em média, 3.4 por cento por ano à
medida que o crescimento da demanda tem superado o da oferta. Choques de
produção com níveis baixos de estoque favoreceram os rápidos picos nos preços;



O aumento no preço do petróleo: a produção intensiva de alimentos requer
muita energia fóssil, na forma de óleo diesel em implementos agrícolas e no
transporte, além dos fertilizantes sintéticos, particularmente os nitrogenados. A
figura 1.4.1 abaixo mostra claramente uma correlação entre o custo crescente da
energia e dos alimentos;
25

Figura 1.4.1 – Correlação entre índices de preços de energia e alimentos
Fonte: FAO, 2008b

Os aumentos na demanda e, consequentemente, nos preços de cultivos agrícolas é, em
muitos casos, deliberado e foi a motivação fundamental para vários programas de
biocombustíveis, na medida em que os governos (em particular nos EUA e na UE)
tentam proteger os seus fazendeiros de preços excessivamente deprimidos (WWI, 2007).
Como em quase toda ação de política pública, alguns se beneficiam e outros não. De
fato, milhões de habitantes de favelas em centros urbanos mundo afora não se
beneficiarão da apreciação dos preços de insumos agrícolas, mas não é o caso dos
muitos pequenos agricultores ou trabalhadores que vivem no meio rural, que poderão ter
uma alternativa de mercado para seus produtos. Um benefício potencial de programas
de produção de biocombustíveis é a capacidade de absorver substancial parte dos
excedentes agrícolas produzidos nos países industrializados e que são enviados para
países pobres, em particular na África. Este “dumping”, efetuado com um cunho
assistencialista, mantém os preços de certas commodities agrícolas artificialmente
baixos e tem efeitos negativos para o setor agrícola de países pobres, que não tem como
competir com os subsídios praticados pelos países desenvolvidos.
Pequenos agricultores podem se beneficiar de programas de biocombustíveis se estes
forem produzidos num contexto em que seu cultivo exija atividades intensivas em mãode-obra e de pequena escala. A inclusão social de pequenos agricultores é um dos
pilares do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), que, conforme
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será visto no capítulo 2, proporciona incentivos fiscais para empresas que comprarem
parte da produção de óleo vegetal para biodiesel a partir de agricultores familiares.
No futuro, a produção de etanol celulósico permitirá a utilização maciça de resíduos
agrícolas e florestais como insumos, o que tenderá a aliviar as tensões pela disputa do
uso da terra ora em curso. Agricultores poderão preservar os carboidratos e/ou óleos das
plantas para fins alimentícios e separar os componentes fibrosos para fins de geração de
combustível. No entanto, mesmo insumos celulósicos poderão colocar pressão no
suprimento de alimentos, caso a demanda por biocombustíveis aumente drasticamente
(conforme a previsão de alguns cenários vistos acima), a ponto de levar ao limite o
potencial agrícola dos países, estimulando o plantio em áreas marginais. O potencial de
conflito entre a produção agrícola para fins alimentícios versus biocombustíveis também
dependerá de vários fatores, tais como a capacidade continuada de aumento na
produtividade dos cultivos, a taxa de crescimento da população, a taxa de aumento de
consumo calórico, o aumento da eficiência dos veículos etc.
Apesar de todos os fatores considerados acima, a causa central da fome no mundo hoje
é, e provavelmente continuará sendo, a má distribuição de renda e de alimentos. Uma
vez que os mais pobres não são capazes de adquirir alimentos que tem seus preços
ditados pelos consumidores mais afluentes, a questão em pauta é se os biocombustíveis
ajudarão a diminuir estas desigualdades.
1.5 - Indicadores técnico-ambientais de cultivos bioenergéticos
Conforme visto na figura 1.1.2, o uso de energia, principalmente fóssil, é reponsável por
65% das emissões antropogênicas de GEE; em particular, os combustíveis utilizados no
setor de transportes respondem hoje por aproximadamente 14% das emissões totais,
causadores, segundo IPCC (2007), do recente aquecimento global anormal da superfície
terrestre. Se, por um lado, a frota veicular dos países industrializados pouco cresce, a
rápida ascensão econômica da China e Índia, com um consequente aumento explosivo
das respectivas frotas automotivas tornam a perspectiva de mitigação das emissões
globais de GEE no setor de transportes particularmente desafiadora. Somada à
dificuldade crescente de acesso aos recursos por parte da indústria petrolífera, tem-se
um cenário favorável para a entrada dos biocombustíveis.
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Conforma já visto, as vantagens ambientais do uso de biocombustíveis líquidos para
veículos vem de duas possíveis fontes (URQUIAGA et al, 2005):


A possível mitigação das emissões de gases poluentes pelos veículos que são
diretamente prejudiciais a saúde humana ou ao meio ambiente, como monóxido
de carbono, hidrocarbonetos e óxidos de enxofre e nitrogênio;



A mitigação das emissões de GEE, principalmente o CO2.

Esta dissertação tem por objetivo focalizar no segundo quesito, visto ser este um
problema ambiental de maior magnitude, com consequências globais de longa duração.
No entanto, como existe um sem número de fontes de insumos para a produção de
biocombustíveis, existe a necessidade da utilização de indicadores com os quais se
possam avaliar as melhores escolhas, não só do ponto de vista ambiental, mas também
econômico e social.
O principal indicador considerado para definir a viabilidade técnica da cadeia produtiva
de um dado biocombustível é o balanço energético, que estabelece a relação entre o
total de energia contida no biocombustível e o total de energia fóssil investida em todo o
processo de produção, incluindo-se as etapas agrícola e industrial. Para ser positivo, o
balanço energético depende de diversos fatores, em especial do rendimento da cultura e
do menor consumo de fertilizantes nitrogenados, que demanda grande quantidade de
energia para sua produção. Assim, alguns dos desafios da pesquisa agropecuária são
aumentar a produtividade das culturas e o teor de açúcar ou óleo dos grãos, bem como
promover a utilização da adubação verde e fixação biológica como fonte de nitrogênio.
Por outro lado, existem críticos que, corretamente, sustentam que o balanço energético é
um indicador reducionista (DALE, 2007). O valor de um combustível (seja ele fóssil ou
não) não é medido simplesmente pela energia liberada em sua combustão, mas pelo
serviço que ele presta, seja iluminação, aquecimento, ou mobilidade. Ao se calcular o
balanço energético, coloca-se todas as entradas de energia fóssil no sistema, seja ele,
carvão, GN ou derivados de petróleo pelo seu valor energético. No entanto, a qualidade
do serviço prestado por cada tipo de insumo energético não é, de fato, igual. Não é
possível, por exemplo, utilizar carvão para propulsionar um automóvel, daí o mercado
inclusive atribuir um valor monetário diferenciado para 1 MJ de carvão, 1 MJ de GN, 1
MJ de diesel e 1 MJ de eletricidade.
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Um caso em questão é o balanço energético do etanol de milho norte-americano. Alguns
autores (PIMENTEL et PATZEK, 2005) sustentam que o balanço energético da cadeia
produtiva do referido combustível é negativo, ou seja, é necessário mais energia (diesel
e fertilizantes no manejo agrícola, carvão ou GN para alimentar a planta, gasolina ou
diesel na distribuição etc.) por litro de etanol produzido do que o poder calorífico do
referido combustível. Outros, no entanto, alegam que vale a pena fazer a conversão de
combustíveis menos versáteis como carvão e GN em um combustível líquido, pois só
assim se pode obter o serviço desejado, a saber, a mobilidade.
A utilização deste indicador pode fazer sentido num cenário de indisponibilidade
crescente de recursos fósseis, onde se exige cada vez mais energia para se obter um
barril de petróleo, por exemplo. Por exemplo, a maior parte das reservas de petróleo do
Canadá, maior exportador deste insumo para os EUA, encontram-se nos depósitos de
areias betuminosas na província de Alberta. Estima-se que a extração e processamento
para a obtenção de um barril equivalente de petróleo a partir da extração de betume
destes depósitos (considerada a maior jazida de hidrocarbonetos do planeta), requeira
1000 pés cúbicos de GN (ACR, 2004), equivalente, em termos energéticos, a 0,3 barril.
Existe um indicador - EROEI (“Energy Returned Over Energy Invested” – energia de
retorno sobre energia investida) usado para avaliar este “custo” energético. Por sinal,
este indicador ainda é muito alto na extração de petróleo convencional de mega-campos
situados no Oriente Médio, chegando a 1000 (SMIL, 2008). Entretanto, de acordo com
o citado autor, o EROEI médio nos EUA era aproximadamente igual a 100 na década de
1930, caindo para 25 na década de 1970 e, mais recentemente, próximo a 20, indicando
o crescente esforço energético na extração de petróleo naquele país.
No entanto, como já foi mencionado, não existe ainda um consenso sobre o real declínio
na disponibilidade física de recursos de hidrocarbonetos numa escala global. Ademais,
não há discussão quanto a uma possível escassez iminente na disponibilidade de carvão,
que pode, através de técnicas como o CTL (coal-to-liquids), ser convertido em
combustíveis líquidos sintéticos. Por fim, conforme visto na seção 1.4, não existe
perspectiva, no curto prazo, de se produzir biocombustíveis num volume que venha a
decisivamente compensar um eventual declínio na produção de petróleo.
Assim, como a mitigação das emissões antropogênicas de GEE é um desafio ambiental
mais imediato, o indicador mais adequado para nortear políticas públicas no setor de
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energia para os próximos anos está ligado a avaliação da quantidade de GEE emitido
por um (bio)combustível por unidade de energia gerada.
Para se determinar a unidade adequada para tal indicador, vale lembrar que os
combustíveis fósseis são, em geral, (tirados os contaminantes) compostos por carbono
(C) e hidrogênio (H). Em sua combustão, o oxigênio atmosférico (O2) reage com as
moléculas do combustível, gerando, além de energia térmica, CO2 e H2O. Como os
biocombustíveis contêm oxigênio, além de carbono e hidrogênio, CO2 e H2O também
resultam da queima destes.
A tabela 1.5.1 mostra a energia média gerada e as emissões médias de carbono na
queima de alguns combustíveis líquidos fósseis (IPCC, 2006), onde se considera que
todo o conteúdo de carbono reage com o oxigênio atmosférico, formando CO2 . Através
dos números abaixo, vê-se que a combustão de 1 kg de óleo diesel gera 43 MJ e resulta
na emissão de 43 MJ/kg x 20,2 gC/MJ = 868,6 gC. Como o peso molar de C é 12 e o de
O é 16, a razão de emissão de carbono e emissão de CO2 é 12/44. Logo, o consumo 1 kg
de diesel resulta na emissão de 3.184,9 gCO2.
Tabela 1.5.1 – Energia gerada e emissão de carbono típica de combustíveis fósseis líquidos
Combustível

Energia gerada (MJ/kg)

Conteúdo (Emissão) de carbono (g/MJ)

Petróleo

42,3

20

Óleo Diesel

43

20,2

Gasolina

44,3

18,9

Fonte: IPCC, 2006

Entretanto, este resultado só leva em conta o último elo da cadeia produtiva de um
combustível, ou seja, a sua queima no motor de um automóvel para prover a energia
necessária a sua locomoção. Este elo é conhecido como TTW (“tank to wheel”, ou
tanque ao carro) e não considera o gasto energético e as emissões decorrentes de todo o
esforço de exploração do petróleo, transporte deste até a refinaria, o seu refino para
obtenção do óleo diesel, o transporte deste derivado até o posto de combustível etc. O
conjunto destes elos à montante da efetiva queima do combustível é conhecido como
WTT (“well to tank”, ou poço ao tanque). Para uma comparação adequada do impacto
das emissões de GEE de um combusível fóssil e um biocombustível substituto, é
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necessário levar em conta todo o processo envolvido na obtenção tanto de um quanto do
outro (WTW – “well to wheel”, do poço ao carro). Segundo EDWARDS et al. (2006), a
energia fóssil média dispendida para disponibilizar 1 unidade de energia de óleo diesel
no posto é, aproximadamente, 0,19 unidades (vide seção 4.1). Neste caso, assumindo
que haja uma proporcionalidade entre o consumo energético e as emissões nos diversos
elos da cadeia (premissa adotada no referido estudo e outros, como MACEDO et al.,
2003), as emissões de CO2 decorrentes da cadeia completa (WTW) entre a exploração
do petróleo e a queima de 1 kg de diesel é igual a 3.184,9 gCO2 x 1,20 = 3.789,7 gCO2.
Conforme visto na seção 1.2, uma das vantagens dos biocombustíveis é que, apesar
deles emitirem CO2 quando são queimados, eles previamente “seqüestram” CO2 no
processo de crescimento da biomassa (fotossíntese), fechando o chamado ciclo do
carbono. Assim, em tese, as emissões líquidas para a atmosfera (numa escala de tempo
de meses ou alguns anos) seriam nulas, ao contrário dos combustíveis fósseis.
Entretanto, na prática, existem emissões de GEE durante toda a cadeia produtiva de
biocombustíveis. Diesel (que emite CO2) é utilizado em tratores no manejo agrícola e
em caminhões, tanto para o transporte dos insumos brutos para a planta de
transformação quanto o despacho do biocombustível para uma distribuidora. O acúmulo
excessivo de material orgânico no campo pode ocasionar uma decomposição anaeróbica
(na ausência de oxigênio) do mesmo, emitindo CH4, um GEE mais poderoso do que o
CO2. O N2O, um GEE ainda mais poderoso, é emitido em atividades agrícolas,
principalmente a partir do uso de fertilizantes nitrogenados etc.
Também já foi visto (seção 1.1) que convencionou-se usar a unidade CO2-eq para levar
em conta, em uma dada janela de tempo, o efeito composto de diferentes GEEs. De
acordo com CRUTZEN et al (2007), se todas as emissões forem contabilizadas numa
análise rigorosa, do “berço ao túmulo”, é possível concluir que a produção de alguns
biocombustíveis emite ainda mais CO2-eq (por unidade energética) do que o
combustível fóssil que se pretendera substituir. Logo, o indicador ideal para analisar a
capacidade de mitigação de GEE de um determinado biocombustível é a avaliação do
CO2-eq evitado (em relação ao combustível fóssil que ele substitui) por unidade de
energia gerada (CO2-eq/MJ). Por analogia, como será visto no capítulo 4, o indicador
apropriado para um biocombustível utilizado na produção de eletricidade é CO2-eq/kWh.

31

A figura 1.5.1 apresenta o balanço energético e o CO2-eq evitado de diversos
biocombustíveis, comparados aos combustíveis fósseis que eles substituem. Note que o
significado de balanço energético na figura abaixo é diferente daquele descrito no início
desta seção, onde o valor (adimensional) expressa a razão entre a quantidade de energia
de biocombustível obtida por unidade de energia fóssil total utilizada para a sua
obtenção. No caso abaixo, o indicador exprime a diferença entre a quantidade de
bioenergia obtida em um hectare em um ano e a quantidade de energia fóssil utilizada
para a disponibilização da bioenergia.

Figura 1.5.1 – Balanço Energético (GJ/ha*ano) e GEE evitado (tCO2-eq/ha*ano) de biocombustíveis
selecionados
Fonte: REINHARDT et al., 2007
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A referida figura 1.5.1 mostra, entre outros, que a cana-de-açúcar é o insumo que
proporciona o melhor balanço energético e CO2-eq ao etanol vis a vis a gasolina: a
“produção” líquida de energia varia entre 150 e 200 GJ/ha*ano e o GEE evitado varia
entre 10 e 16 t CO2-eq comparado ao ciclo do referido combustível fóssil. Isto é
absolutamente esperado; conforme FAO (2008a), o etanol de cana-de-açúcar produzido
no Brasil é o biocombustível mais competitivo no planeta, em boa medida, devido aos
avanços tecnológicos e institucionais obtidos nos mais de 30 anos do PROÁLCOOL.
No que toca a produção de biodiesel, constata-se que o óleo de dendê (palm oil) é o
insumo vegetal que proporciona, de longe, o melhor balanço energético: 145 a 200
GJ/ha*ano. Quanto às emissões no ciclo de vida do biodiesel desta oleaginosa, existem
três faixas de valores, conforme o topo da figura: caso se explore dendê em uma área
desmatada (ou degradada), haverá muito pouca emissão de CO2 no desmatamento, daí a
diferença na faixa de valores entre o 1º e o 2º caso. A figura acima também mostra que,
no caso da substituição de um plantio por dendê, pode haver perdas em termos de
balanço energético e no de emissões (3º caso), ilustrando a importância da mudança no
uso da terra para uma correta avaliação da sustentabilidade de um dado empreendimento.
Esta tese, no que toca o balanço de emissões, será considerada no capítulo 4.
As vantagens comparativas da cana-de-açúcar para produção de etanol, visando
substituir a gasolina e do óleo/biodiesel de dendê como substituto do óleo diesel são
indiscutíveis e estão intimamente correlacionadas aos rendimentos superiores destes
cultivos, conforme a figura 1.4.4.
Como é largamente sabido, o Brasil é líder inconteste na cadeia produtiva da cana-deaçúcar: a participação dos derivados da cana-de-açúcar representou, em 2006, 14,4 % da
oferta interna de energia total do país (EPE, 2007c). Por conta do bem-sucedido
PROÁLCOOL, é o país com mais alto percentual de uso de biocombustíveis no setor de
transportes no planeta (WWI, 2007).
Por outro lado, o Brasil também tem potencial para se tornar igualmente uma potência
na produção de biodiesel e, assim, passar de importador de óleo diesel para exportador,
na esteira do sucesso do etanol. Como será mostrado no capítulo 2, a nação se tornou
exportadora de gasolina, em boa medida, à forte penetração do etanol como substituto e
complemento da gasolina.
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Dadas às vantagens comparativas do dendê apresentadas acima e, como será visto
adiante, do imenso potencial de produção do mesmo no Brasil, os capítulos
subsequentes serão focados nos cenários de oferta de óleos vegetais e biodiesel e nas
barreiras e oportunidades do cultivo do dendê no território nacional, em particular na
Amazônia, onde se encontra o maior potencial edafo-climático para a sua produção.
Como a dissertação trata do cultivo sustentável do dendê, não se cogita aqui, por
inúmeros motivos, o plantio do mesmo em áreas florestadas da Amazônia. Apesar da
figura 1.5.1 acima mostrar que existem benefícios (do ponto de vista de emissões) em
substituir florestas por plantios de dendê, é importante frisar que a premissa adotada no
estudo de REINHARDT et al. (2007) foi de “amortizar” as emissões de CO2 devido à
queima de biomassa em uma janela de 100 anos. Este intervalo de tempo é consistente
com vários outros estudos de emissões de GEE em cadeias produtivas e é a janela de
tempo default usada pelo IPCC para o cálculo de GWP de GEEs.
Entretanto, como será mais bem detalhado adiante, optou-se nesta disssertação pela
escolha de um intervalo de estimativa de emissões de 25 anos, por se tratar de um ciclo
típico de um cultivo de dendê e também porque é razoável supor que neste período um
expressivo percentual da frota veicular mundial ainda será movido por motores de
combustão interna (ciclo Otto e Diesel). Por outro lado, é muito menos provável que
esta premissa seja válida em, por exemplo, 70 ou 90 anos.
Este capítulo tratou de contextualizar a inserção dos biocombustíveis lato sensu na
matriz dos combustíveis fósseis líquidos. O próximo capítulo trata de focalizar e
expandir esta discussão, especificamente para os biocombustíveis utilizados em motores
e geradores ciclo Diesel, em particular, os óleos vegetais e o biodiesel, visto serem estes
os biocombustíveis a serem analisados à luz da metodologia Cramer de certificação
ambiental de bioenergia, objetivo geral desta dissertação.
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2 – ASPECTOS DOS ÓLEOS VEGETAIS E DO BIODIESEL
2.1 – Panorama do Mercado Mundial de Óleos Vegetais
A Lei n° 11.097, de 13 de janeiro de 2005, que dispôs sobre a introdução do biodiesel
na matriz energética brasileira, define o biodiesel como sendo (EPE, 2007b):
“biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão
interna com ignição por compressão ou, conforme regulamento, para geração de outro
tipo de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem
fóssil”.

Em 2006, a produção mundial de óleos vegetais e gorduras, insumos para a produção de
biodiesel, foi de 147 milhões de toneladas. Deste total, 113,6 milhões de toneladas
foram de óleos vegetais (KALTNER, 2007). Como visto na seção 1.3, este montante
representa menos de 10% (em base mássica) da produção mundial de destilados médios
em 2005 – 1250 Mtep. Por outro lado, de acordo com USDA (2008), os estoques de
óleos vegetais em Junho de 2008 somavam 9,19 milhões de toneladas, o que representa
menos de um dia do consumo global de petróleo.
Qual a perspectiva da produção de biodiesel aumentar no ritmo necessário para realizar
os cenários projetados pela IEA e EIA, vistos no capítulo 1? KALTNER (2007) expôs:
“devido ao avanço na produção de biodiesel para o ano safra de 2007, a estimativa de
aumento de produção (brasileira) é de 6,5 milhões de toneladas, o aumento do consumo
está estimado em 9 milhões de toneladas. Portanto haverá um déficit a ser coberto com
os estoques. A resposta do mercado veio de imediato. O preço dos principais óleos
vegetais já aumentou mais de 40% este ano”.

Considerando que a quase totalidade da produção mundial de óleos vegetais é destinada
ao mercado de alimentos, vê-se que será necessário um aumento brutal na sua escala de
produção para deslocar um percentual significativo dos combustíveis fósseis, para
contribuir de forma significativa para a segurança energética e na mitigação das
emissões de GEE, ao mesmo tempo atendendo a demanda do seu tradicional mercado.
Atualmente, três oleaginosas são produzidas em larga escala e tem importância
diferenciada no mercado internacional de óleos vegetais, sendo responsáveis por mais
de 80% da produção global:
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A palma africana (ou dendezeiro), única oleaginosa de onde se extrai dois óleos:
óleo de palma ou dendê (da polpa do fruto) e óleo de palmiste (da semente);



A soja, historicamente, a oleaginosa mais cultivada no mundo, principalmente
para a obtenção de farelo, fonte protéica usada em larga escala na alimentação;



A colza, principal oleaginosa produzida na Europa e insumo mais usado hoje
para a produção de biodiesel.

Conforme visto no capítulo 1, o dendê possui uma produtividade na produção de óleo
substancialmente maior do que a das demais oleaginosas cultivadas em escala comercial
no mundo. Dada esta vantagem comparativa, hoje o óleo de dendê ocupa o 1º lugar na
produção mundial de óleos vegetais, mesmo a área total plantada somando apenas 9,7
Mha em 2006, menor do que a de várias outras oleaginosas, conforme mostra a tabela
2.1.1. Logo, se a demanda por biocombustíveis em geral e o biodiesel, em particular,
crescer às taxas projetadas pelo IEA, para minimizar a competição com cultivos
alimentares quanto ao uso da terra, o dendê é, sem dúvida, a escolha mais interessante.
Tabela 2.1.1: Produção Mundial de Óleos Vegetais e Área Plantada (2005/2006)
Oleaginosa
Soja
Dendê
Colza
Amendoim
Algodão
Girassol
Copra (Côco)
Mamona
Outros
Total

Produção
(Mton.)

% Produção
Total

Área Plantada
(Mha.)

%
Área
Plantada

34,7
38,2
16,5
4,7
4,8
9,6
3,1
0,5
1,5
113,6

30,5
33,6
14,5
4,1
4,2
8,4
2,7
0,4
1,3
100

92
9,7
26,2
22,5
34,6
22,5
9,4
1,4
8,5
226,8

40,6
4,3
11,6
9,9
15,2
9,9
4,1
0,6
3,7
100

Produtividade
(ton./ha.*ano)

média

0,38
3,94
0,63
0,21
0,14
0,43
0,33
0,36
-

Fonte: Elaboração Própria, a partir de KALTNER apud Oil World (2006)

O crescimento expressivo na produção de oleo de dendê na última década deve-se,
principalmente, aos investimentos efetuados na Malásia e, mais recentemente, na
Indonésia. A tabela 2.1.2 mostra a evolução na sua produção global e como os dois
países respondem por quase 87% da oferta. Os principais mercados importadores do
produto são, em ordem, a China, a Índia e a União Européia, responsáveis por mais de
metade do consumo (USDA, 2008). Em contraste com os referido países asiáticos, que
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utilizam o óleo como insumo alimentício, a Europa, em particular a Holanda, tem
importado substanciais volumes de óleo de dendê para uso in natura como combustível
em usinas termelétricas. Isto justifica a presente dissertação estar focalizada em
diferentes formas de produção de biocombustíveis líquidos a partir da palma, seja na
forma de óleo in natura, biodiesel, ou insumo para diesel premium (H-Bio e NextBTL).
Tabela 2.1.2 – Produção Mundial de Óleo de Palma (em milhares de toneladas)

Indonésia
Malásia
Tailândia
Colômbia
Nigéria
Outros
TOTAL

2003/04
11.970
13.420
840
614
780
2.432
30.056

2004/05
13.560
15.194
700
647
790
2.544
33.435

2005/06
15.560
15.485
755
690
800
2.681
35.971

2006/07
16.600
15.290
850
770
810
2.697
37.017

2007/2008
18.300
16.600
950
830
820
2.697
40.197

Fonte: USDA, 2008

Como o dendê, cultivado apenas em países em desenvolvimento, conseguiu deslocar a
soja, (cujo maior produtor são os EUA) da liderança mundial de óleos vegetais? A
figura 2.1.1 mostra o custo médio de produção de óleo de palma e soja em diferentes
países, onde fica clara a competitividade do primeiro, mesmo sendo um cultivo muito
intensivo em mão-de-obra, ao contrário da soja. Os custos mais altos do óleo de palma
brasileiro em relação ao indonésio devem-se à falta de políticas domésticas de fomento
do setor. A produção de óleo de soja é competitiva (somente no Brasil e Argentina)
devido à sua alta mecanização, escala de produção e baixo custo da terra. Os demais
óleos vegetais, incluindo-se a mamona, têm um custo de produção significativamente
mais alto do que a soja e dendê, daí o domínio destes óleos no mercado mundial.

Figura 2.1.1: Custos de Produção (US$/ton. óleo) de Óleos Vegetais Selecionados em Diversos Países
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Fonte: Kaltner et al, 2006

A figura 2.1.2 abaixo mostra a variação do preço de diversos óleos vegetais na bolsa de
Roterdam, principal bolsa de commodities da UE, o 3º maior mercado consumidor do
mundo. Vê-se que os preços dos diversos insumos flutuam de forma casada, sugerindo o
alto grau de substituição entre os diversos óleos comestíveis. Eles acompanham o preço
do óleo de soja (subproduto), cuja oferta está diretamente ligada à de farelo (produto
principal); já o óleo de palma, historicamente, tem comandado um preço menor do que
os demais. Os picos de preço observados são decorrentes dos baixos níveis dos estoques
reguladores. Também fica claro que o preço do diesel mineral é bem menor do que dos
óleos vegetais (vale lembrar que a recente escalada no preço do barril de petróleo
poderá diminuir esta diferença) e seu preço não tem qualquer vinculação com estes. Este
desacoplamento de preços se deve ao fato da produção de biodiesel ainda estar muito
longe de substituir um percentual expressivo do volume de sua versão fóssil.

Figura 2.1.2: Preço (US$ FOB/ton.) em Roterdam de Óleos Vegetais e Diesel
Fonte: REINHARDT et al, 2007

Desde o início de 2007 e até meados de 2008 houve uma escalada global sem
precedentes nos preços de diversas commodities agrícolas, entre elas, os óleos vegetais
comestíveis, conforme mostra a tabela 2.1.3. A perspectiva da manutenção por um
longo prazo dos preços dos óleos vegetais nos patamares atingidos causou uma
desaceleração e até interrupção de inúmeros projetos de plantas de biodiesel, uma vez
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que os óleos vegetais representam o principal componente no custo do mesmo. Mesmo
com a alta, também sem precedentes, do petróleo e derivados, os altos preços dos óleos
vegetais neste período inviabilizaram o seu desvio do setor alimentício para a produção
de biodiesel, dificultando quaisquer previsões de oferta do mesmo no curto prazo. Cabe
notar que, ainda que em patamares mais altos, o óleo de palma continua comandando
um preço menor do que os demais, demonstrando a sua competitividade superior.3
Tabela 2.1.3 – Preços (em US$ FOB / tonelada) de óleos selecionados
Ano (iniciado em Soja
Algodão
Outubro)
(Roterdam) (Chicago)

Girassol
Palma
(Roterdam) (Malásia)

Canola
(Roterdam)

Côco
(Roterdam)

Média entre 1996/97 504
e 2005/06

580

586

420

553

561

Média 2006/2007
10/07
11/07
12/07
1/08
2/08
3/08
4/08
5/08
Média 11/07 a 05/08

787
1151
1402
1469
1580
1733
1740
1758
1824
1582

846
1358
1870
1469
1709
1839
1863
1838
1962
1680

655
848
935
948
1053
1192
1291
1247
1250
1096

852
1195
1273
1386
1428
1434
1519
1469
1510
1402

812
1010
1131
1153
1285
1382
1471
1443
1502
1297

771
1012
1138
1164
1276
1400
1476
1425
1436
1291

Fonte: Elaboração própria, baseado em USDA (2008)

2.2 - O PNPB e seu Impacto no Mercado Brasileiro de Óleos Vegetais
O Brasil produziu, na safra 2007/2008, um total de 6.842 milhões de litros de óleos
vegetais, com predominância da soja, cuja produção representou mais de 90% da
produção nacional (IBP, 2007). A tabela 2.2.1 mostra a distribuição da produção
doméstica de óleos vegetais no referido ano, onde pode ser observado que: i) a soja está
presente em todas as regiões do Brasil; ii) a produção de óleo de palma está concentrada
no Norte, a de óleo de mamona no Nordeste e a de óleo de amendoim no Sudeste.
Tabela 2.2.1: Produção Brasileira de Óleos Vegetais em 2007/2008 (milhões de litros)

3

- No segundo semestre de 2008 houve uma forte queda no preço dos óleos vegetais em geral, de forma
que no final do ano os mesmos voltaram para patamares próximos aos seus preços históricos (~
US$ 500,00/tonelada), confirmando a volatilidade pela qual este mercado tem passado. Esta queda de
preços também caracterizou o comportamento de inúmeras outras commodities, como o petróleo, minério
de ferro, cereais etc., fruto, em boa medida, da atual crise econômica.
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Cultura

Norte

Nordeste

Soja
Algodão
Palma
Mamona
Amendoim
Girassol

91
179
-

368
84
73
-

CentroOeste
2.153
196
17

Sul

Sudeste

BRASIL

2.602
7

1.008
35
1

6.222
280
179
73
35
25

% da Produção
Total de Óleo
90,90%
4,10%
2,60%
1,10%
0,50%
0,4

Fonte: IBP, 2007

Considerando que a produção em 2006 de sebo bovino, outro insumo possível para o
biodiesel, foi de 710 mil toneladas (IBP, 2007), conclui-se que, ao contrário do etanol, o
Brasil está longe de se transformar num destacado produtor mundial de biodiesel, apesar
de possuir imenso potencial sê-lo. Além de produzir apenas 6,5% dos óleos vegetais
consumidos no mundo, a soja, única cadeia produtiva doméstica realmente organizada,
tem recebido fortes críticas no mercado mundial quanto aos impactos ambientais,
devido, em grande parte, à expansão da fronteira agrícola no Cerrado e, mais
recentemente, no Bioma Amazônico.
Por outro lado, apesar da inexpressiva participação da cadeia da palma no mercado
doméstico, evidenciada na tabela 2.2.1 acima, o Brasil possui, conforme será visto no
próximo capítulo, potencial para se tornar o maior produtor mundial de óleo de dendê,
pois detêm uma área com condições edafo-climáticas apropriadas significativamente
maior do que a ainda disponível na Malásia e Indonésia, maiores produtores mundiais
deste óleo. Por sinal, a produtividade desta oleaginosa é tão superior às demais que a
Indonésia e Malásia (com uma área de apenas 329 mil km2, menos de 4% do território
brasileiro) também são os maiores produtores mundiais de óleo vegetal de uma forma
geral, tendo produzido, na safra 2007-2008, 21,24 milhões de toneladas e 18,75 milhões
de toneladas, respectivamente (USDA, 2008).
Pelo exposto acima, as perguntas que se colocam são:
1 – Porque o Brasil, que concebeu um plano para a produção de etanol (Proálcool),
reputado como o mais bem-sucedido programa de biocombustíveis do mundo, não
adotou um programa semelhante para a produção de biodiesel?
2 – Porque o cultivo de dendê é tão incipiente no Brasil, em detrimento da soja, cuja
produtividade média global na produção de óleo é quase dez vezes menor?
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Para responder a primeira pergunta é necessário entender a lógica por trás do
surgimento do PROÁLCOOL, em meados da década de 70: ele foi concebido,
primariamente, para endereçar dois problemas econômicos à época: i) o aumento
vertiginoso no preço do barril de petróleo, por conta do 1º choque do petróleo, que
abalou profundamente a balança comercial brasileira, visto o Brasil ser, na época,
grande importador deste combustível fóssil e seus derivados; ii) o preço deprimido do
açúcar nas bolsas de mercadorias internacionais, fato que exigiu uma solução alternativa
para o escoamento da produção de cana-de-açúcar (MOREIRA et GOLDEMBERG,
1999). Ou seja, não houve motivação ambiental na concepção do referido plano, mas
uma necessidade de endereçar um problema de segurança energética, além de atender as
demandas de um importante setor econômico, o sucro-alcooleiro.
No mesmo contexto histórico do advento do PROÁLCOOL, o Governo Federal
também instituiu, através da Resolução nº 7/1980, o Programa de Produção de Óleos
Vegetais para Fins Energéticos (PROÓLEO), visando a substituição parcial do óleo
diesel. Por diversas razões, nunca foi implementado (FURLAN Jr et al., 2006): um fator
relevante foi a opção governamental em privilegiar o modal rodoviário no transporte de
cargas. Isto levou a uma tributação global substancialmente menor do óleo diesel em
relação à gasolina (subsídio cruzado) – hoje, 25% e 45% do preço final na bomba,
respectivamente (SCHUPP, 2007). Aliada à uma menor demanda político-social (a
cadeia produtiva das oleaginosas era muito menos organizada e influente do que o setor
sucro-alcooleiro), isto dificultou o fomento de pesquisas que levassem os óleos vegetais
(e, eventualmente, o biodiesel) a ter custos de produção compatíveis com o diesel.
Quanto à segunda questão, é preciso lembrar que o principal produto da soja não é o
óleo, mas o seu farelo, muito rico em proteína. De fato, farelo de soja é a principal fonte
de proteína para a produção de ração animal do planeta (FAO, 2006). A forte expansão
da cultura da soja no Brasil ocorrido nos últimos vinte anos é fruto, em boa medida, da
combinação de aumento da demanda chinesa (por sua vez, causada pela expansão
econômica que propiciou um aumento no consumo per capita de carne) e a diminuição
na oferta mundial de proteína animal para produção de ração (devido à ocorrência da
BSE – Encefalopatia Espongiforme Bovino, conhecido como “Mal da vaca louca”), que
acarretou na elevação do preço da soja (NEPSTAD et al., 2006). O fenômeno da
expansão brasileira do cultivo da soja e seus impactos será tratado no capítulo 4.
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Como resultado da política nacional de produção de etanol em larga escala em
substituição à gasolina, em 2005 o Brasil já havia se tornado um exportador de gasolina,
como mostra a tabela 2.2.2. Como ainda não existia uma alternativa ao uso do óleo
diesel, o Brasil, no mesmo ano, foi obrigado a importar 5% do que consumiu deste
combustível, cujo consumo total em 2005 excedeu 40 milhões de litros.
Tabela 2.2.2 - Produção de Combustíveis para Transporte no Brasil (2005)

Fonte: MME, 2006

O Balanço Energético Nacional mostra que o óleo diesel é o principal derivado de
petróleo, representando 45,9% do consumo final energético de derivados do petróleo
(EPE, 2007c), sendo, portanto, um elemento chave na definição da estratégia do refino
nacional. No setor de transportes, 97% do consumo final de energia provêm de
combustíveis líquidos e, dentre eles, o diesel é o mais relevante, com participação
superior a 53%. A estratégia quanto ao modal preferencial para expansão da infraestrutura de transporte do país é, portanto, fundamental para a definição da perspectiva
de consumo desse derivado.
Num dos cenários propostos no Plano Nacional de Energia 2030 (PNE 2030) elaborado
pela Empresa de Planejamento Energético (EPE), supondo não haver alteração
estrutural relevante no setor de transporte, projeta-se um consumo de diesel que supera
95 bilhões de litros em 2030, perfazendo um crescimento médio anual de 3,7%.
Incluindo-se a demanda do setor energético para geração de energia elétrica, o consumo
chega a 98 bilhões de litros (EPE, 2007b).
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Incapaz de atingir a auto-suficiência na demanda doméstica de diesel, em 2003 o
Governo Federal encarregou um grupo de trabalho interministerial de avaliar a
viabilidade da utilização de biodiesel como fonte complementar. Baseado no relatório
elaborado, foi estabelecido o Plano Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB),
lançado em 06 de dezembro de 2004. Na oportunidade houve o lançamento do Marco
Regulatório, que estabelece as condições legais para a introdução do biodiesel na Matriz
Energética Brasileira de combustíveis líquidos, conforme abaixo:


Medida Provisória 227/04: Estabelece o modelo tributário federal e cria o
conceito de Combustível Social. Nesta, foi estabelecida a desoneração total e
parcial da tributação, em função do tipo de produtor, região e oleaginosa; e a
criação do Conceito de Combustível Social, produzido mediante vínculo do
produtor do Biodiesel com a Agricultura Familiar;



Decreto 5.297/04: Cria coeficientes de redução de PIS/COFINS sobre biodiesel
e o Selo Combustível Social.



Decreto 5.298/04: Define IPI com alíquota zero para biodiesel.



Resoluções ANP: Cria regras para Produtor de biodiesel, Especificação e Regras
de Comercialização

A Lei 11.097/2005 estabelece percentuais mínimos de mistura de biodiesel ao diesel
mineral e o monitoramento da inserção do novo combustível no mercado. A figura 2.2.1
mostra o cronograma e o tamanho estimado do mercado de biodiesel criado a partir de
sua promulgação. Devido à pressões por parte do emergente setor de biodiesel, o
Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) passou a Resolução nº 2/2008, que
estabeleceu em 3%, em volume, o percentual mínimo obrigatório de adição de biodiesel
ao óleo diesel comercializado ao consumidor final, a partir do dia 1º de julho de 2008.

Figura 2.2.1: Fases do PNPB e a Demanda Estimada de Biodiesel
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Fonte: MME, 2006

Segundo KALTNER (2007), o PNPB tem as seguintes diretrizes gerais: i) introdução do
biodiesel na matriz energética brasileira de forma sustentável; ii) geração de emprego e
renda, focado no campo, com a produção de matérias-primas oleaginosas (inclusão
social); iii) atenuar disparidades regionais; iv) reduzir as emissões de poluentes; v)
reduzir a importação de diesel de petróleo; vi) não privilegiar rotas tecnológicas; vii)
conceder incentivos fiscais e implementar políticas públicas (financiamento, assistência
técnica) para conferir sustentabilidade econômica, social e ambiental do biodiesel.
Para atingir as metas estabelecidas de produção de biodiesel, a EMBRAPA estudou as
vocações de cada região do país quanto às espécies mais adequadas, do ponto de vista
edafo-climático, conforme segue (GOVERNO FEDERAL, 2006):


Região Norte: palma e soja (RO,TO e PA)



Região Nordeste: mamona, palma (BA)



Região Sudeste: girassol, algodão, soja



Região Centro-Oeste: soja, mamona, algodão



Região Sul: soja, algodão, girassol

O Selo Combustível Social, concedido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário
(MDA) aos produtores de biodiesel, identifica quem promove a inclusão social e o
desenvolvimento regional gerando emprego e de renda aos agricultores familiares
enquadrados nos critérios do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (PRONAF). Por meio dele o produtor de biodiesel tem os seguintes benefícios:
i) acesso a alíquotas de PIS/PASEP e COFINS com coeficientes de redução
diferenciados (vide tabela 2.2.3); ii) acesso às melhores condições de financiamento
junto ao BNDES e instituições financeiras credenciadas, ao BASA, BNB, Banco do
Brasil ou outras instituições financeiras que possuam condições especiais de
financiamento para projetos com selo combustível social.
Por outro lado, para poder usufruir dos benefícios acima, o produtor de biodiesel com
Selo Social tem as seguintes obrigações: i) adquirir de agricultor familiar matéria-prima
para a produção de biodiesel em uma quantidade mínima definida pelo MDA; ii)
celebrar contratos com os agricultores familiares, especificando as condições comerciais
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que garantam renda e prazos compatíveis com a atividade; iii) assegurar assistência e
capacitação técnica aos agricultores familiares; iv) adquirir da agricultura familiar pelo
menos 50% das matérias-primas necessárias à sua produção de biodiesel provenientes
do Nordeste e semi-árido. Nas regiões Sudeste e Sul, este percentual mínimo é de 30% e
na região Norte e Centro-Oeste é de 10%.
O Decreto 5297/04 cria alíquotas diferenciadas, conforme a produção de oleaginosas
pela agricultura intensiva ou familiar. As oleaginosas priorizadas para produção pela
agricultura familiar foram a mamona e o girassol para o Nordeste e a palma para a
região Norte. Dependendo do tipo de óleo, porte do produtor e origem da matéria prima,
o imposto sofre redução variável, sendo de zero para biodiesel produzido por
agricultores familiares da região Norte e Nordeste, conforme mostra a tabela 2.2.3:
Tabela 2.2.3: Tributos incidentes na produção de biodiesel e diesel mineral

Fonte: Governo Federal, 2006

Uma vez que os óleos vegetais até hoje tem sido produzidos para finalidades
alimentícias e industriais, é razoável supor que áreas adicionais sejam cultivadas com
oleaginosas para a geração de bioenergia. Dependendo da proporção de cada oleaginosa
a ser plantada para a produção final de biodiesel, a área total utilizada irá variar
substancialmente, devido ao rendimento diferenciado entre as espécies. A tabela 2.2.4
mostra a área de cultivo projetada de algumas oleaginosas para a atender a demanda
prevista de biodiesel a partir de 2013 (vide figura 2.2.1), num caso hipotético em que
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apenas uma delas fosse utilizada. Algodão e girassol não foram consideradas, por terem
rendimento comparável a da mamona e soja, sem as vantagens sociais da primeira e das
economias de escala e da infra-estrutura que a indústria desta última proporciona:
Tabela 2.2.4 - Área de Plantio Requerida de Algumas Oleaginosas para Atender a Demanda Doméstica de
Biodiesel (B5)4
Cultura
Soja
Mamona
Dendê

Área cultivada em Rendimento médio global de Área de plantio necessária para
2005 (ha)
óleo (kg/ha) (*)
atender meta de B5 (ha)
18.534.300
380
5.526.000
128.000
360
5.833.000
45.000
3940
533.000

Fonte: Elaboração própria, adaptado de KALTNER et al, 2006
(*) – Vide tabela 2.1.1

Fica patente que o cultivo da palma requer uma área substancialmente menor do que as
demais para um determinado volume de óleo produzido. Este fator não deve ser
desconsiderado, ante a perspectiva do vertiginoso aumento de produção de bodiesel,
tanto para o mercado interno quanto para eventual exportação. Cenários para 2030
(PNE 2030) elaborados pela EPE traçam um paulatino aumento nos percentuais de
mistura de biodiesel ao diesel ao longo do tempo, indicando uma forte expansão da
demanda interna. Considerando a provável hipótese de o Brasil vir a se tornar um
grande exportador de biodiesel, a referida instituição avaliou as possibilidades de
aumento da produção com a menor expansão da fronteira agrícola possível, de forma a
evitar pressões políticas e a imposição de barreiras ambientais por parte de importantes
mercados importadores. A tabela 2.2.5 elenca as estratégias propostas pela EPE para
assegurar um aumento na produção sem incorporação de novas áreas agrícolas. Fica
evidente como o plantio da palma em áreas degradadas da Amazônia se destaca como a
melhor estratégia para tal fim.
Tabela 2.2.5 – Potencial de Produção de Óleos Vegetais (sem incorporação de novas áreas)

4

- Conforme será visto a frente, 1 kg. de óleo vegetal, ao ser transformado em biodiesel, rende
aproximadamente 1 kg. de biodiesel. De acordo com a norma EN 14214, a densidade mássica do
biodiesel deve estar na faixa de 860 kg/m3 a 900 kg/m3 (KNOTHE et al, 2005). Assim, utilizando-se o
valor médio de 880 kg/m3, temos a razão de conversão acima.
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Cultura

Produtividade
(litros/ha)

Área Potencial
(milhões ha.)

Produção Potencial
(bilhões de litros)

Observações

Soja

600

20

12

Girassol

1.000

4

4

Mamona

600

4

2,4

Dendê

4.500

10

45

Área equivalente à área cultivada
com soja em 2004
Safrinha em 20% da área
cultivada com soja
Zoneamento agrícola da região
Nordeste
Reflorestamento de 20% das
áreas degradadas da Amazônia

TOTAL

-

38

63,4

Fonte: EPE (2007b)

Entretanto, examinando-se os volumes de óleos vegetais ora produzidos no Brasil
(tabela 2.2.1), fica claro que a soja, com seu modelo de produção extensivo e altamente
mecanizado, será, por longo tempo, o principal insumo utilizado pelos produtores de
biodiesel para atender as metas do PNPB, uma vez que a demanda para perfazer a
mistura de 2% excede a produção corrente de todos os demais óleos vegetais. Cabe
observar que esta mistura de 2% de biodiesel ao diesel é denominda B2, conforme
definido no artigo 2º da resolução ANP 7/2008: “Art. 2º Para efeitos desta Resolução,
define-se: ... II – mistura óleo diesel/biodiesel – BX – combustível comercial composto
de (100-X)% em volume de óleo diesel, conforme especificação da ANP, e X% em
volume do biodiesel, que deverá atender à regulamentação vigente”.
Por outro lado, o Brasil produz mais óleo de soja do que consegue consumir ou exportar,
de forma que os estoques mantêm-se em elevados volumes, como a tabela 2.2.6 bem
ilustra. Este excedente é capaz, em princípio, de atender à totalidade da demanda de
insumo para a produção de biodiesel, conforme o cronograma descrito na figura 2.2.1
acima. Seus altos níveis refletem o já mencionado fato de o principal produto da soja ser
o farelo, o óleo tendo se tornado, nos últimos 50 anos, um co-produto.
Tabela 2.2.6 – Balanço Oferta/Demanda do óleo de soja brasileiro (em 1000 toneladas)
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Fonte: ABIOVE, 2008

Para assegurar o atendimento às metas estabelecidas pelo PNPB, o Governo Federal
estabeleceu, através da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP), leilões públicos periódicos para a aquisição dos volumes necessários para a
mistura e distribuição pela PETROBRÁS e pela REFAP (refinaria controlada pela
PETROBRÁS e REPSOL). De acordo com a referida agência governamental, já existia,
em 13/12/2007, capacidade instalada doméstica de produção de biodiesel equivalente a
2371,4 milhões de litros, suficiente para atender ao volume estimado quando o B5 entrar
em vigor, a partir de 1/1/2013 (ANP, 2008). Este atual nível de ociosidade da indústria
foi, sem dúvida, um dos fatores que motivou a entrada do B3, ainda em 2008. É
importante notar que, das 40 empresas autorizadas a produzir biodiesel na ocasião,
apenas 3 tinham plantas localizadas no bioma amazônico e destas, apenas a Agropalma,
por sinal, a única autorizada a fazer biodiesel de palma, tem sido bem-sucedida em
ofertar seu produto nos leilões já realizados pela ANP. Segundo IBP (2007), a
capacidade instalada de produção de biodiesel em cada região do Brasil é maior do que
a demanda projetada para as mesmas em 2008, quando a mistura B2 entrou em vigor.
Por outro lado, conforme visto na seção 2.1, o recente aumento no preço mundial dos
óleos vegetais tem imposto dificuldades aos produtores de biodiesel em atender às
metas do PNPB. Para atender a meta autorizativa de B2, a ANP realizou cinco leilões de
compra de biodiesel entre 2005 e 2007, com volumes contratados sistematicamente
menores do que os ofertados. Em novembro de 2007, foi realizado o 6º e 7º leilão de
compra, visando assegurar o fornecimento do volume estimado para o primeiro
semestre de 2008, quando o B2 passou a ser mandatório. O 6º leilão teve a participação
de empresas autorizadas e o 7º foi restrito às empresas que detêm o Selo Combustível
Social. Houve em Abril de 2008 o 8º e 9º leilão, com o objetivo de assegurar um
estoque de biodiesel no 3º quadrimestre de 2008 que refletisse o aumento da mistura de
B2 para B3, conforme a supracitada resolução do CNPE. A tabela 2.2.7 mostra como,
nos últimos leilões, para assegurar a contratação dos volumes de biodiesel necessários
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para cumprimento da meta mandatória, houve uma forte evolução no preço máximo de
referência estipulado pela ANP. Foi um reflexo da conjuntura externa de preços
recordes dos óleos vegetais e da conseqüente pressão por parte da ainda incipiente
indústria de biodiesel, que se vê às voltas com custos inesperados de produção.
Sintomaticamente, os dois últimos leilões realizados foram os que apresentaram menor
deságio em relação ao preço de referência, evidenciando baixas margens operacionais.
Tabela 2.2.7 – Resumo dos leilões de Biodiesel para atendimento de metas do PNPB

1º Leilão (23/11/05) 8

Volume
Volume
arrematado
ofertado (m3)
(m3)
92.500
670.000

Preço máximo
de referência
(R$/m3)
1.920,00

2º Leilão (30/11/05) 12

315.520

170.000

1.908,00

1.860,00

3º Leilão (11/07/06) 6

95.400

50.000

1.904,84

1.754,00

4º Leilão (11/07/06) 25

1.054.500

550.000

1.904,51

1.747,00

5º Leilão (14/02/07) 3

50.000

45.000

1.904,51

1.862,23

6º Leilão (13/11/07) 26

-

304.000

2.400,00

1.867,00

7º Leilão (14/11/07) 12

-

76.000

2.400,00

1.867,00

8º Leilão (10/04/08) 25

264.000

264.000

2.804,00

2.690,41

9º Leilão (11/04/08) -

66.000

66.000

2.804,00

2.690,41

Nº de
ofertantes

Preço médio pago
(R$/m3)
1.900,00

Fonte: Elaboração própria, a partir do site Biodieselbr

2.3 – Cenários de Mercado dos Biocombustíveis a partir de Oleaginosas
2.3.1 – Mercado Brasileiro
As perspectivas futuras dos biocombustíveis dependem de uma série de fatores interrelacionados, como a evolução do preço do petróleo, a disponibilidade de insumos a um
baixo custo, estímulos governamentais de longo prazo e avanços tecnológicos que
viabilizem a 2ª geração de combustíveis a partir da biomassa.
Como já foi amplamente exposto, à exceção do etanol de cana-de-açúcar brasileiro, não
há biocombustível cuja produção tenha competitividade econômica com seu correlato
fóssil (FAO, 2008). Assim, as projeções de médio prazo de consumo dos
biocombustíveis, em particular aqueles derivados dos óleos vegetais, tendem a se basear
nas demandas geradas através de políticas governamentais que determinam a criação de
um mercado cativo para estimular esta nascente indústria.
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Foi visto na seção 2.1 como é difícil avaliar os custos relativos à produção de biodiesel
no atual momento, visto a recente volatilidade nos preços dos óleos vegetais em todo o
mundo. Nos estudos que antecederam o PNPB, o Governo Federal fez estimativas dos
custos do biodiesel de soja, mamona, dendê e girassol, principais oleaginosas previstas
no programa. Levaram-se em conta os preços das matérias-primas praticados no
mercado, os custos de produção do óleo vegetal, os custos de transformação em
biodiesel e a receita derivada da venda do farelo ou torta gerados no processo de
fabricação. Sob essa metodologia, o biodiesel puro (B100), isento de tributos federais
(CIDE e PIS/COFINS) e estadual (ICMS), apresentava custos por litro que variavam
entre R$ 0,494/litro (palma) a R$ 0,902/litro (soja) (GOVERNO FEDERAL, 2003).
Em 2007, o IBP elaborou, em conjunto com a COPPEAD e COPPE/PET, um estudo,
“Planejamento Estratégico Tecnológico e Logístico para o Programa Nacional de
Biodiesel”, tratando das possíveis configurações das cadeias logísticas do biodiesel e os
seus custos logísticos, considerando as peculiaridades de cada região do país. Ele indica
que os custos de produção de biodiesel variam muito conforme a região, o insumo
escolhido e, principalmente, com o grau de verticalização de sua cadeia produtiva
(produção agrícola, extração de óleo, produção do biodiesel e distribuição). Para a
produção de biodiesel na Região Norte, somente a soja e a palma foram consideradas,
visto serem as únicas oleaginosas plantadas na região. Os custos obtidos, num cenário
de demanda de B2 e escolha do metanol como álcool de reação para a obtenção do
biodiesel, seguem na tabela 2.3.1 abaixo, onde nota-se que o biodiesel de dendê só é
mais competitivo do que a soja num cenário de completa verticalização da produção:
Tabela 2.3.1 – Custo de produção de biodiesel (R$/L) com impostos, na Região Norte
Cenário
Soja
C1 – completa desverticalização. O agricultor vende o grão para a esmagadora, 1,783
que vende o óleo para o produtor de biodiesel, que passa para o distribuidor

Dendê
2,464

C2 – alguma verticalização. A esmagadora planta e extrai o óleo e o vende para o 1,783
produtor de biodiesel, que repassa para o distribuidor
C3 – alguma verticalização. O agricultor vende o grão e a esmagadora extrai o 1,646
óleo e produz o biodiesel e, a seguir, repassa para o distribuidor
C4 – completa verticalização. O empreendedor planta, extrai o óleo e produz o 1,492
biodiesel e o repassa para o distribuidor.

2,464
1,457
1,302

Fonte: IBP (2007)
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Considerando os custos relacionados acima, fica fácil entender o drástico ajuste no
preço de referência máxima efetuada pela ANP a partir do 5º leilão de biodiesel, de
forma a diminuir o descompasso entre as condições de mercado nas quais o PNPB foi
concebido e o presente momento. A euforia que se estabeleceu entre os produtores no
início do programa explica a expressiva capacidade ociosa de produção de biodiesel
existente hoje e a grande dificuldade enfrentada por produtores não-verticalizados em
obter matéria prima, visto o mercado de óleo in natura estar num momento muito
favorável. É importante frisar que este fenômeno não está em absoluto restrito ao Brasil:
em todo o mundo, a capacidade de produção de biodiesel cresceu a taxas muito
superiores a disponibilidade de matéria prima.
Apesar da turbulência da conjuntura atual, a movimentação do mercado nacional de
biodiesel tem superado as expectativas, resultando na entrada do B3 no segundo
semestre de 2008. Caso a ANP continue adotando uma postura flexível (e realista) com
relação aos preços de referência como a adotada nos últimos leilões, é plausível a
antecipação das metas definidas em lei e a ampliação da fração do biodiesel no diesel
em médio prazo.
No “Plano Nacional de Energia 2030 – Combustíveis Líquidos”, a EPE projeta um
gradual aumento na mistura de biodiesel ao diesel mineral. A Tabela 2.3.2 apresenta as
projeções de produção de biodiesel até o ano de 2030, considerando a expansão da área
cultivada de oleaginosas, os ganhos de produtividade das culturas, a proporção da
produção agrícola utilizada para a produção de biodiesel e o conteúdo de óleo das
plantas. Fica claro, mais uma vez, a sinalização do papel fundamental que o dendê
deverá desempenhar para a produção de biodiesel no médio e longo prazo.
Tabela 2.3.2 – Cenário até 2030 de Produção de Biodiesel (mil toneladas/ano) e o consumo de diesel
Matéria prima
Soja
Dendê
Mamona
Girassol
Total biodiesel
Demanda diesel
% de biodiesel

2005
122
5
11
1
139
35.901
0,4

2010
1.848
137
87
22
2.095
41.878
5,0

2015
2.394
408
150
35
2.988
49.698
6,0

2020
2.641
1.062
229
54
3.987
56.837
7,0

2025
3.737
2.571
328
78
6.714
67.405
10,0

2030
3.394
5.695
451
104
9.644
80.146
12,0

Fonte: EPE, 2007b

51

Cabe ressaltar que a tabela acima não leva em conta a eventual entrada de grandes
consumidores privados de diesel neste setor. A Vale, maior consumidora de óleo diesel
do Brasil, tem fomentado estudos sobre a utilização de biodiesel em sua frota de trens.
Em 2006, uma equipe de pesquisadores da COPPE/UFRJ e do Instituto Virtual
Internacional de Mudanças Climáticas Globais (IVIG) realizou um projeto pioneiro ao
analisar o desempenho do biodiesel de dendê (B20) em locomotivas da referida empresa
vis a vis diesel mineral (IVIG, 2007). Os resultados foram tão animadores que a Vale
anunciou, em Julho de 2007, a intenção de utilizar o B20 como combustível em toda a
sua frota.
Gestora da maior malha ferroviária nacional, a Vale conta com 900 locomotivas
consumindo, anualmente, 497 milhões de litros de diesel em suas três ferrovias. A
implantação do B20 em sua frota implicará num acréscimo anual na demanda de
biodiesel de quase 100 milhões de litros. No momento, a empresa estuda a possibilidade
de plantio de palma no Pará para assegurar o fornecimento de biodiesel para sua frota.
Em tese, outro mercado potencial de uso de biodiesel são os sistemas isolados de
geração de eletricidade, a maioria localizada na Amazônia. Entretanto, programas de
eletrificação rural como o Luz Para Todos, o gasoduto Urucu – Coari (para abastecer as
termelétricas de Manaus com GN) e a interligação de Porto Velho à rede do SIN
(Sistema Interligado Nacional) tem, paulatinamente, reduzido este potencial.
O mercado nacional de óleos vegetais como insumo para a produção de combustíveis
não está restrito ao biodiesel. O processo denominado H-Bio foi desenvolvido com o
objetivo de inserir o processamento de matéria-prima renovável no esquema de refino
de petróleo, inclusive nas instalações já existentes. Nesse processo, o óleo vegetal ou
gordura animal é misturado com frações de diesel de petróleo (cargas provenientes da
destilação atmosférica, FCC e coqueamento retardado) para ser convertido
cataliticamente em unidades de hidrotratamento (HDT) implantadas nas refinarias. Aí,
ele é transformado em um hidrocarboneto parafínico linear, similar aos existentes no
óleo diesel de petróleo. Esses compostos contribuem para a melhoria da qualidade do
óleo diesel final, destacando-se o aumento do número de cetano, que garante melhor
qualidade de ignição e a redução do teor de enxofre. O benefício na qualidade final do
produto é proporcional ao volume de óleo vegetal usado no processo (EPE, 2007a).
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Cenários do PNE 2030 supõem em 10% a proporção de óleo vegetal na carga de HDT
utilizada, por conta de testes industriais que mostram a adequação da tecnologia com
este percentual. De acordo com estes cenários, a produção de H-Bio, exclusivamente a
partir de óleo de soja, subirá progressivamente, de 1.768 mil toneladas em 2010, para
3.685 mil toneladas em 2020, até 4.338 mil toneladas em 2030 (EPE, 2007b).
Na elaboração dos cenários, levou-se em conta que o Brasil possui um inigualável
potencial de aumento da área utilizada para culturas agrícolas, devido tanto à expansão
da fronteira agrícola quanto ao aproveitamento de áreas de pastagens. Atualmente, a
área potencialmente utilizável na atividade agropecuária é de 366 milhões de hectares,
sendo que 61 milhões correspondem a culturas temporárias e permanentes, 210 milhões
a área de pastagens e 90 milhões de hectares de fronteira agrícola (EPE, 2007b). Assim,
a disponibilidade de terras para o cultivo de oleaginosas não constitui obstáculo ao
aumento da produção de biodiesel e H-Bio, uma vez que o aproveitamento de uma
pequena parte das áreas disponíveis pode atender às necessidades de produção.
Foi também avaliado que a área necessária para a produção de oleaginosas para
produção de biodiesel irá atingir um pico de 1,55% da área agrícola disponível no país
em 2025, declinando para 1,48% em 2030, devido à substituição do cultivo de palma
em detrimento da soja (vide a tabela 2.3.1 acima). A realização dos cenários acima
resultará num aumento significativo na participação dos biocombustíveis no setor de
transportes: em 2005, ela era de 13% (etanol apenas) para um consumo total de 52,5
Mtep; em 2030, prevê-se que os biocombustíveis atendam 24% (19% etanol e 5%
biodiesel) do consumo projetado total de 139,0 Mtep para o referido ano (EPE, 2007b)
2.3.2 – Mercado Externo
Como já foi frisado, o mercado externo de biodiesel (e etanol) ainda é incipiente e
precisa de estímulos governamentais para assegurar um espaço ora dominado pela
cadeia de combustíveis fósseis. A tabela 2.3.3 mostra as metas de mistura de biodiesel
propostas pelos principais propugnadores do uso deste biocombustível:
Tabela 2.3.3 – Produção e metas de mistura de biodiesel em países selecionados
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País
Canadá
China
UE-27
Índia
Indonésia
Malásia
Tailândia
EUA

Insumos principais

Produção
2007 Meta de mistura de biodiesel
(milhões de litros)
Gordura animal, óleos vegetais em 242,9
B2 em 2008; B5 em 2013
geral
Óleo de fritura, pinhão manso, óleo 96,3
B2 em 2012
de palma (importado)
Colza, girassol, soja
6.563,90
5,75% em 2010; B10 em 2020
Pinhão manso, óleo de palma 45,5
B5 em 2012
(importado)
Óleo de palma, pinhão manso
408,2
B10 em 2010
Óleo de palma
329
B5 em veículos públicos
Óleo de palma, óleo de fritura
260,8
B10 até 2012
Óleo de soja, óleo de fritura
1684,7
1,9 bilhões de litros em 2009;
3,8 bilhões de litros em 2012

Fonte: Elaboração própria, adaptado de COYLE (2007)

O mercado mais promissor de biodiesel é a União Européia (UE), hoje o maior produtor
e consumidor de biodiesel no mundo. Devido às crescentes pressões ambientais e a
necessidade de cumprir as metas do Protocolo de Quioto, a UE lançou uma meta
voluntária, não-obrigatória (diretiva 2003/30/EC) para seus países-membros: aumentar
gradualmente a proporção de biocombustíveis no consumo total usado para transportes,
de 2% em 2005 a 5,75% em 2010 e 10% em 2020. A figura 2.3.1 mostra a evolução
esperada do consumo de etanol e biodiesel na região, de acordo com EC (2007a).

Figura 2.3.1 – Projeção de demanda de biodiesel na UE-27 até 2020
Fonte: EC, 2007a
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Os cenários construídos no citado documento levam em conta a utilização de terras do
bloco europeu que, por questões de política agrícola, se encontram em repouso (setaside land), além do uso de combustíveis de 2ª geração (etanol celulósico, biomass-toliquids), que, por converterem um percentual maior de biomassa em biocombustível,
demandam menor área para atingir um dado volume. O resultado obtido mostra que,
para atingir a meta de 10% (B10) em 2020, será necessário comprometer 15% de toda a
terra arável nos 27 países que constituem o bloco, além da importação de óleos vegetais
para complementar a oferta doméstica. Este percentual é menor do que aquele estimado
pela IEA (vide seção 1.3), devido ao cenário desta não considerar biocombustíveis de 2ª
geração, além de considerar a UE com 15 membros, ao invés dos 27 existentes hoje.
No citado documento da Comissão Européia, avaliou-se a contribuição das possíveis
fontes de insumo para atender a demanda projetada em 2020. Como tabela 2.3.4 indica,
o óleo de palma desponta como a alternativa economicamente mais viável de prover a
demanda não atendida pelos produtores domésticos. Por conta de suas vantagens
competitivas frente à outros óleos vegetais, compreende-se porque a Malásia e a
Indonésia se aliaram para se tornarem os atores dominantes no mercado de biodiesel
(ASIA SENTINEL, 2006).
Tabela 2.3.4 – Cenário de produção e importação de óleo vegetal na UE (2020) para atingir meta de B10
Óleos vegetais
Colza
Girassol
Soja
Palma

Produção UE-27
2020 (Mton)
11
4,06
3.64
0

em Preços (Euro / tonelada)
729,4
1764,8
568,3
450

Importação em 2020
(Mton)
0,09
0,39
0,8
3,62

Fonte: Elaboração própria, baseado em EC (2007a)

A supracitada meta européia faz parte de uma estratégia política mais ampla, que visa
endereçar preocupações relacionadas às mudanças climáticas e a segurança energética.
Para tal, a UE estabeleceu as seguintes metas a serem atingidas pelos países-membros
até 2020, em relação ao ano-base 1990 (EU, 2007b):


20% de redução no consumo de energia primária;



20% de redução nas emissões de GEE;



20% de energia a partir de fontes renováveis;
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10% de biocombustíveis no setor de transportes.

Neste contexto, a Europa importou, em 2005, um total de 3,5 milhões de toneladas de
óleo de palma in natura, dos quais, entre 1 e 1,5 milhão de toneladas para queima em
usinas termelétricas (REINHARDT et al., 2007), com aproximadamente 400 mil
toneladas provenientes de empresas da Malásia destinadas a duas usinas térmicas da
Holanda (JUNGINGER et al., 2006). BIOX, um grupo holandês, tinha intenção de
construir mais quatro térmicas operadas com óleo de palma no país; entretanto, devido
às repercussões ambientais negativas relacionadas à expansão desenfreada da palma no
sudeste asiático, às custas da derrubada de florestas, o projeto foi suspenso. Como será
visto na conclusão, o governo holandês proibiu recentemente a importação de óleo de
palma da referida região para fins combustíveis, por não atender aos critérios de
sustentabilidade estabelecidos (Metodologia Cramer).
Outra utilização de óleo de palma bruta como combustível ora em curso na Europa é na
produção de um diesel premium renovável, chamado NExBTL, num processo similar ao
utilizado pela Petrobrás com o H-Bio e patenteado pela empresa finlandesa NESTE OIL.
Como no processo se utiliza uma mistura de óleo de palma, óleo de colza e gordura
animal, a NESTE exige de seus fornecedores de insumos a observância de critérios de
sustentabilidade, de forma a assegurar que o NExBTL emita 40-60% menos gases de
efeito estufa (numa análise de ciclo de vida) comparado ao diesel fóssil.
Em suas duas usinas localizadas na Finlândia, a NESTE produz 170.000 toneladas/ano.
Uma usina com capacidade de produzir 800.000 toneladas/ano de diesel renovável em
Singapura foi anunciada em Novembro de 2007 e outra de capacidade semelhante em
Junho de 2008, em Roterdam, Holanda, sinalizando a meta da empresa em se tornar o
maior produtor mundial de diesel renovável (ABN NEWSWIRE, 2008).
Outro grande produtor e consumidor de biodiesel são os EUA, onde a produção é quase
toda à base de soja, com uma pequena parte a partir de óleos de frituras usados (NAE,
2005). A produção, de 284 milhões de litros em 2005, subiu para 948 milhões de litros
em 2006 e 1.705 milhões em 2007 (NBB, 2008), por conta de lei criando forte incentivo
tributário: US$ 0,50/galão (US$ 109/ton.) para biodiesel puro (B100) produzido, com o
incentivo dobrado para o uso de B100 em máquinas agrícolas. Diferentemente da UE,
que incentiva o uso do biodiesel por motivações ambientais, os EUA promovem o
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biodiesel como uma alternativa de diversificação de fontes de combustíveis, de forma a
diminuir a dependência da importação de petróleo do Oriente Médio (ABIOVE, 2006).
No entanto, não se sabe o potencial de exportação de óleo vegetal ou biodiesel para os
EUA, visto o forte protecionismo ora praticado contra o etanol brasileiro (US$
0,54/galão). Além disso, por ser o maior produtor mundial de óleo de soja, não deverá
haver, no curto prazo, um déficit de insumos domésticos para a produção de biodiesel.
Os EUA também avaliam a possibilidade de utilizar óleos vegetais in natura como
combustível de caldeira. Cenários conduzidos por TYSON et al (2004) para o
Departamento de Energia daquele país, apontam para uma penetração de 10% em 2010
no mercado de óleos combustíveis pesados usados em caldeiras na indústria e comércio,
demandando um total anual de 63 milhões de galões (238,8 milhões de litros). No
entanto, na atual conjuntura de preços dos óleos vegetais, não está muito claro como
esta inserção se dará, sem incentivos fiscais que estimulem tal movimento.
Tampouco está claro o potencial de exportação de óleo ou biodiesel de palma para os
demais países elencados na tabela 2.3.2. A maioria encontra-se hoje em processo de
avaliação quanto a implantação das metas estipuladas de mistura de biodiesel; por conta
dos preços recordes dos óleos vegetais, o ônus econômico e político adicional da
implantação destas metas tornou-se um fardo para vários países ainda em processo de
desenvolvimento (Malásia, Indonésia, Tailândia).
2.4 – Propriedades dos Óleos Vegetais e do Biodiesel como Combustíveis
2.4.1 - Óleos vegetais
O motor diesel foi inventado no final do século XIX por Rudolph Diesel (1858-1913),
desenvolvido para funcionar com óleo mineral (petróleo). Entretanto, o próprio inventor
reconhece que “na Convenção de Paris em 1900, a companhia Otto mostrou um
pequeno motor Diesel, que, a pedido do Governo Francês, rodava com óleo araquídico
(óleo de amendoim) e funcionou tão bem que apenas algumas poucas pessoas
perceberam-no. O motor foi construído para utilizar óleo mineral e foi depois usado
com óleo vegetal sem nenhuma alteração tendo sido feita”. (KNOTHE et al., 2006).
Por que o interesse do governo francês em tais testes? Segundo Diesel, as colônias
francesas na África cultivavam oleaginosas e a utilização de óleos vegetais em motores
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diesel permitiria que elas se tornassem auto-suficientes no atendimento de suas
demandas energéticas. (KNOTHE et al., 2006). Como será visto à frente, este interesse
“histórico” no uso de óleos vegetais encontrados na África levou a experimentos
pioneiros com ésteres etílico de palma (“biodiesel”) ainda antes da 2ª Guerra Mundial.
Os principais componentes de óleos vegetais e gorduras animais são os triacilgliceróis,
mais conhecidos como triglicerídeos. Quimicamente, triglicerídeos são formados por
três ácidos graxos conectados com um álcool, glicerol, também conhecido como
glicerina, conforme ilustrado pela figura 2.4.1. Tipicamente, triglicerídeos de óleos e
gorduras contêm diversos tipos de ácidos graxos, de forma que cada óleo e gordura têm
um perfil ou composição distinta, em termos de combinação dos citados ácidos graxos.
Uma vez que diferentes ácidos graxos possuem diferentes propriedades físicas e
químicas, o perfil de ácidos graxos é possivelmente o principal parâmetro a influenciar
as propriedades de óleos vegetais e gorduras animais (KNOTHE et al., 2006).

Figura 2.4.1 – Estrutura química de um triglicerídeo

Gordura ou sebo animal tipicamente se diferencia de óleos vegetais por possuir
consistência sólida à temperatura ambiente, devido a um maior percentual de ácidos
graxos saturados, nos quais os átomos de carbono são ligados a dois átomos de
hidrogênio, sem ligações duplas entre átomos de carbono (vide figura 2.4.2). Pode-se
notar que, às ligações duplas em ácidos graxos, correspondem “dobras” na geometria
das moléculas, de forma que fica mais difícil uma conformação física que permita uma
atração inter-molecular tão forte dos ácidos graxos não-saturados quanto a dos saturados
(cadeias lineares). Logo, ácidos graxos com pesos moleculares muito próximos (caso
dos ácidos esteárico e oléico ilustrados abaixo) possuem pontos de congelamento muito
distintos: 71ºC para o primeiro e 16ºC para o segundo (GERPEN et al., 2004).
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Figura 2.4.2 – Diagrama Esquemático de Estruturas de Ácidos Graxos

Dado o exposto acima, conclui-se que a viscosidade de um óleo vegetal está relacionado,
entre outros, a presença de cadeias saturadas. Como será visto adiante, os óleos vegetais
possuem uma viscosidade muito superior à do diesel mineral, daí raramente serem
utilizados in natura em motores diesel. Por outro lado, como o biodiesel mantém as
características de saturação e insaturação dos ácidos graxos associados (a ser visto na
subseção seguinte), segue que seria, em tese, mais interessante utilizar óleos vegetais
com baixo teor de ácidos graxos saturados. Como a tabela 2.4.1 indica, o perfil de
ácidos graxos típico do óleo de palma e palmiste são desfavoráveis em relação aos
demais óleos vegetais relacionados, por possuírem teor mais alto de cadeias saturadas.
Tabela 2.4.1 – Perfil Típico de Ácidos Graxos em Óleos Vegetais Selecionados (% massa)
Ácido Graxo
(Nome
Comum)
Capróico
Caprílico
Cáprico
Láurico
Mirístico
Palmítico
Esteárico
Oleico
Linoleico
Linolênico
Araquídico
Gadoleico
Erúcico
Saturados
Monoinsaturados
Poliinsaturados

Átomos
Carbono

Ligações
duplas

Óleo de
Palma

Óleo de
Palmiste

Óleo de
Soja

Óleo de
Algodão

Óleo de
Girassol

Óleo de
Colza

6
8
10
12
14
16
18
18
18
18
20
20
22

0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
0
1
1

0,2
1,1
44
4,5
39,2
10,1
0,4
0,1
49,9
39,2

0,2
3,3
3,5
47,8
16,3
8,5
2,4
15,4
2,4
0,1
82,1
15,4

0,1
11
4
23,4
53,2
7,8
15,1
23,4

traços
0,8
23,7
2,6
18,4
53
0,1
0,3
27,4
18,4

6,5
4,5
21,1
66,2
0,3
11,3
21,1

-

10,5

2,4
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53,1

66,2

22

4
1,5
17
13
9
14,5
41
5,5
72,5
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Fonte: Elaboração própria, baseada em EDEM (2002) e KNOTHE et al (2005)

Entretanto, a excessiva presença de cadeias insaturadas na maioria dos óleos vegetais
causa problemas de instabilidade oxidativa. Oxidação ocorre quando as ligações duplas
de moléculas insaturadas reagem com oxigênio do ar ou da água formando peróxidos,
que polimerizam (formando uma estrutura sólida semelhante a plástico) o óleo de forma
irreversível. As altas temperaturas de motores a combustão interna aceleram este
processo, resultando na formação de depósitos que se acumulam no fundo do tanque de
combustível, causando problemas no sistema de injeção. Como óleos saturados não
polimerizam, sob este aspecto, o óleo de palma e palmiste são claramente superiores.
O índice de iodo mede o grau de insaturação dos óleos (e a estabilidade oxidativa),
sendo um importante parâmetro na avaliação do potencial técnico de seu uso in natura
num motor diesel. Em geral, óleos vegetais com índice de iodo menor que 40, típico em
palmáceas, tem um desempenho razoável em motores diesel sem adaptação apropriada
(KALTNER et al., 2006). O Instituto Nacional de Tecnologia (INT) avaliou o
comportamento do uso de diferentes teores de mistura de diesel com óleo de palma in
natura e os resultados confirmaram “que é possível acrescentar até 5% de óleo de palma
neutralizado ao óleo diesel na Região Norte, mantendo as propriedades mínimas
exigidas pela ANP, para o óleo diesel 100%.” (KALTNER et al., 2004).
Por trás destas questões, há uma pergunta básica: qual a propriedade que faz os óleos
vegetais e derivados serem considerados alternativos ao diesel? O parâmetro que melhor
demonstra esta adequabilidade é o número de cetano, ou cetanagem. Este parâmetro,
análogo ao número de octanas (octanagem), utilizado para combustíveis usados em
motores ciclo Otto, descreve a qualidade de ignição de um combustível em um motor
diesel. A chave é a longa e contínua cadeia dos ácidos graxos, similares aos n-alcanos
encontrados no diesel. Diversos outros parâmetros também são avaliados para
determinar a adequabilidade de um combustível substituto do diesel, como calor de
combustão, ponto de fluidez (temperatura a partir do qual o combustível flui), ponto de
névoa (temperatura a partir do qual o combustível começa a cristalizar), estabilidade
oxidativa (visto acima) e lubricidade (KNOTHE et al., 2006).
Entretanto, a principal motivação da conversão dos óleos vegetais em ésteres (biodiesel)
é a redução da viscosidade (KNOTHE et al., 2006), uma medida da resistência de um
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líquido em fluir, devido à fricção interna de uma parte do fluido sobre outra. É um
importante parâmetro físico para avaliar a adequabilidade do uso de um óleo vegetal
como combustível, pois, se excessiva, pode afetar a atomização do combustível na
injeção deste na câmara de combustão e, consequentemente, formar depósitos. A tabela
2.4.2 compara alguns parâmetros-chave de óleos vegetais selecionados, onde se nota
que todos os óleos vegetais possuem alta viscosidade, indicando que são mais
apropriados para substituir óleos mais pesados (e viscosos), como os óleos combustíveis
utilizados em geradores estacionários (vide seção 2.3.2). Nota-se também que a
mamona possui uma viscosidade muito superior à dos demais óleos vegetais, daí a
maior dificuldade em transformá-la em biodiesel com uma viscosidade apropriada, se
comparada às outras oleaginosas (afora a presença de um radical hidroxila no 12º
carbono do ácido ricinoléico, principal ácido graxo, e que dificulta sua combustão.)
O número de iodo elevado dos óleos relacionados abaixo (exceto a palma) explica por
que poucas experiências de misturas de óleos vegetais in natura com o diesel mineral
têm sido realizadas: afinal, na Europa enfatiza-se o uso da colza (e, em menor escala, o
girassol) e nos EUA, a soja. Por sua vez, o número de iodo mais baixo do óleo de palma
está relacionado com a sua maior cetanagem, o que torna a sua combustão mais
eficiente. Entretanto, nota-se também a desvantagem da palma em relação aos demais
óleos no que toca o ponto de fluidez, devido ao teor mais elevado de ácidos graxos
saturados. Uma descrição mais elaborada do significado e da importância dos
parâmetros citados acima será abordada na próxima seção.
Tabela 2.4.2 : Características físicas e químicas de óleos vegetais e sebo animal
Óleo
Palma
Mamona
Soja
Colza
Girassol
Sebo bovino

Número de Poder Calorífico
Cetano
Superior (kJ/kg)5
56,2
39.300
39.500
37,9
39.623
37,6
39.709
37,1
39.575
40.054

Viscosidade Cinemática Ponto
de
(mm2/seg.)
Fluidez (ºC)
40,9
21,0 (b)
297
-31,7
32,6
-12,2
37
-31,7
37,1
-15
51,2
-

Número de
Iodo (a)
54
85
130
98
125
50

5

Poder Calorífico Superior – “Quantidade de energia liberada na forma de calor, na combustão completa
de uma quantidade definida de gás com o ar, à pressão constante e com todos os produtos de combustão
retornando à temperatura inicial dos reagentes, sendo que a água formada na combustão está no estado
líquido.” (resolução ANP 128/2001)
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Fontes: KNOTHE et al (2006); (a) CALAIS et CLARK apud LIDE et al (1996); (b) BASIRON et MAY
(2004)

Conforme explicado acima, as mesmas características que trazem vantagens a um óleo
(por exemplo, o alto teor de insaturados do óleo de soja leva a um baixo ponto de
fluidez) também trazem problemas (baixa estabilidade oxidativa). Qual a melhor
combinação de ácidos graxos saturados, mono-insaturados (apenas uma ligação dupla) e
poli-insaturados (mais de uma ligação dupla)? O insumo para um biodiesel “perfeito”
seria um que só contivesse cadeias mono-insaturadas (EERE/DOE, 2006). A tabela
2.4.3 mostra como os ácidos graxos impactam em diferentes propriedades dos óleos
vegetais (e seus derivados) como combustíveis:
Tabela 2.4.3 – Tipos de Ácidos Graxos e o Impacto em Propriedades de Combustíveis

Número de Cetanas
Ponto de Névoa
Estabilidade (oxidativa)
Emissões de NOx6

Saturados
Alta
Alta
Alta
Redução

Mono-insaturados
Média
Média
Média
Aumento médio

Poli-insaturados
Baixo
Baixo
Baixo
Aumento expressivo

Fonte: TYSON et al, 2004

Por fim, além da conversão química em ésteres (biodiesel), objeto da próxima subseção,
a viscosidade excessiva dos óleos vegetais pode ser mitigada através de préaquecimento (caso do óleo de palma em termelétricas na Europa), com a mistura com
diesel (vide os testes do INT com óleo de palma em misturas de até 5%), ou na mistura
(50:50) com óleo combustível, experiência adotada com sucesso na Malásia (BASIRON
et MAY, 2004). No entanto, além das dificuldades relacionadas à viscosidade, o uso de
óleos vegetais pode resultar em dificuldades na partida, devido às altas temperaturas
requeridas para a geração de vapores necessários para a ignição. Além disso, como visto
na tabela 2.4.2 acima, o baixo número de cetanas reflete uma lenta taxa de queima,
fazendo com que os óleos vegetais sejam inapropriados para uso com motores de
rotação relativamente mais elevada (KNOTHE et al., 2006).
2.4.2 – Biodiesel

6

As emissões de NOx serão discutidas na subseção 2.4.2.
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Conforme já citado, o uso de óleos vegetais em motores diesel data do início do século
XX. Entretanto, problemas advindos de suas viscosidades excessivas levaram
pesquisadores a tentar diminuí-la, de forma que não fosse necessária a adaptação dos
motores. Segundo KNOTHE et al. (2006), a patente belga número 422.877, de 31 de
Agosto de 1937, concedida a G. Chavanne (Universidade de Bruxelas, Bélgica),
constitui a primeira descrição do que chamamos hoje de “biodiesel”. Ela descreve o uso
de ésteres etílicos de óleo de palma (entre outros óleos e ésteres metílicos) como
combustível em motores diesel. Estes ésteres foram obtidos por uma transesterificação
por catálise ácida do referido óleo (embora hoje a catálise básica seja mais difundida). A
figura 2.4.3 mostra o que vem a ser o processo de transesterificação: um triglicerídeo
reage com três moléculas de álcool (em geral utiliza-se o metanol ou etanol) e, na
presença de um catalisador (substância que acelera o processo de uma reação química),
transforma-se em três moléculas de álquil ésteres (ésteres metílicos ou etílicos, caso
metanol ou etanol, respectivamente, seja utilizado na reação) e uma molécula de glicerol
(ou glicerina). Os termos R1, R2 e R3 referem-se aos radicais dos ácidos graxos do
triglicerídeo, conforme visto na seção 2.3.1.

Figura 2.4.3 – Equação simplificada da reação de transesterificação
Fonte: GERPEN et al, 2004

Como pode ser inferido pela tabela 2.3.3 (que descreve as metas de diversos governos
quanto à mistura de biodiesel com diesel mineral), os dois produtos são miscíveis em
qualquer proporção. Erroneamente, estas misturas são frequentemente chamadas de
biodiesel, definição que só deve ser atribuída ao composto puro (B100).
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Do ponto de vista técnico, o biodiesel possui diversas vantagens frente ao diesel
mineral:


É derivado de recursos renováveis, disponíveis homogeneamente no globo;



Emite, em tese, menos gases de efeito estufa, devido ao sequestro de carbono
ocorrido no crescimento da biomassa;



É biodegradável e não-tóxico;



Possui excelente lubricidade: isto tem ganhado muita importância com o advento
de normas que exigem baixos teores de enxofre (lubrificante) do diesel mineral.
A adição de 1 a 2% de biodiesel restaura a lubricidade. (KNOTHE et al., 2006);



Possui alto ponto de fulgor (temperatura na qual o teor de combustível no estado
gasoso o torna flamável), levando a um manuseio e armazenamento mais seguro.



Reduz as emissões da maioria dos gases de exaustão, exceto os óxidos de
nitrogênio (NOx)7, conforme a tabela 2.4.4 abaixo;

No que diz respeito às emissões de gases de exaustão, é possível notar na tabela 2.4.4
que o biodiesel é uma efetiva alternativa de mitigação de poluição aérea, com ampla
vantagem em relação ao diesel mineral no que diz respeito à maioria dos poluentes. O
melhor desempenho nas emissões de hidrocarbonetos, monóxido de carbono e
particulados é devido ao alto teor de oxigênio presente no biodiesel (e ausente no
diesel), ao passo que a redução de sulfatos se deve à ausência de enxofre no biodiesel:
Tabela 2.4.4 – Emissões de gases de exaustão do biodiesel (B100) e da mistura B20 em relação ao diesel
Tipo de Emissão

B100

B20

Hidrocarbonetos totais não queimados (HC)

-67%

-20%

Monóxido de Carbono (CO)

-48%

-12%

Material Particulado

-47%

-12%

NOx (NO e NO2)

10%

2%

Sulfatos

-100%

-20%

PAH (Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos)

-80%

-13%

nPAH (PAH nitrogenados)

-90%

-50%

Potencial de formação de Ozônio de Hidrocarbonetos

-50%

-10

7

Como será visto no próximo capítulo, testes realizados na COPPE/IVIG mostraram uma diminuição nas
emissões de NOx em motores de locomotivas da CVRD rodando biodiesel de palma vis a vis diesel
mineral.
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Fonte: WRIGHT et al, 2006

Por outro lado, o biodiesel possui algumas desvantagens com relação ao diesel: além do
custo de produção mais alto (daí a necessidade de estímulos governamentais), emite
mais NOx (dependendo do insumo usado), possui menor estabilidade 8 oxidativa e
possui maior propensão a causar entupimentos em filtros devido à seu alto ponto de
fluidez (conforme será visto adiante).
Conforme observado na figura 2.4.3 acima, os ésteres resultantes da transesterificação
mantém os radicais correspondentes a cada um dos ácidos graxos do triglicerídeo que
reagiu com o álcool. Assim, propriedades como o tamanho da cadeia e o número de
ligações duplas dos ácidos graxos continuam no éster formado na referida reação de
transesterificação. Por isso, propriedades físico-químicas dos óleos vegetais ou gorduras
animais são repassadas aos ésteres formados a partir destes insumos: por exemplo, a
cetanagem maior de um óleo é “transferida” para seus ésteres, da mesma forma que a
viscosidade, estabilidade e ponto de fluidez. Em suma, diferentes ésteres possuem
vantagens e desvantagens comparativas em relação uns com os outros em função do
insumo (triglicerídeo) em que eles se baseiam.
De acordo com KNOTHE et al. (2006), o número de cetanas diminui com o aumento da
insaturação e aumenta com o aumento do tamanho da cadeia do ácido graxo; ele é maior
para ésteres contendo moléculas com 16 átomos de carbono (como os ésteres de ácido
palmítico) e diminui se houver mais ou menos átomos de carbono. Em geral, o calor de
combustão (conteúdo energético) aumenta com o tamanho da cadeia e um éster etílico
possui um calor de combustão maior do que um equivalente metílico.
Por exemplo, ésteres de palma possuem um ponto de fluidez mais alto (problemático em
invernos em países temperados) do que os de soja, colza e girassol, devido à um maior
percentual de cadeias saturadas, que, por sua vez, lhe confere uma maior cetanagem.
Por possuir alto teor de ácido palmítico, também possui alto calor de combustão, como
pode ser observado na tabela 2.4.5 abaixo. O ponto mais relevante, no entanto, é o fato
que todos os ésteres possuem uma viscosidade cinemática muito mais próxima do diesel
mineral do que os óleos/gorduras do qual derivam, em função, principalmente, da

8

- O óleo de palma e o biodiesel derivado deste possui alta estabilidade oxidativa, comparado a outros
óleos vegetais, devido à presença de tocoferóis e tocotrienóis, anti-oxidantes naturais (MPOC, 2007).
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drástica redução no tamanho das moléculas. Este é o principal motivo pelo qual o
biodiesel é preferível ao uso de óleos vegetais in natura em motores diesel.
Tabela 2.4.5 – Propriedades físicas típicas de ésteres (biodiesel) vs. diesel mineral
Éster

Número de PCS
cetanas
(kJ/kg)
Coco (etílico)
67,4
38.158
Mamona (metílico)
xx
xx
Algodão (metílico)
51,2
38.480
Palma (etílico)
56,2
39.070
Soja (metílico)
49,6
37.372
Colza (metílico)
47,9
39.870
Girassol (metílico)
54
38.100
Sebo bovino (metílico) 61,8
37.531
Diesel (#2)
47
45.343

Viscosidade
cinemática (mm2/s)
3,08
13,79 (b)
4,52
4,5
4,18
4,76
4,79
4,99
2,7

Ponto de
Fluidez (ºC)
-3
xx
-3
6
-3,9
-9
-3
12,8
-33

Densidade
(kg/m3)
xx
0,9245 (b)
0,871 (a)
0,880 (a)
0,885 (a)
0,882 (a)
0,860(a)
xx
0,835(a)

Fonte: Elaboração própria, baseado em KNOTHE et al (2006), exceto: (a) baseado em FUKUDA et al,
2001, (b) baseado em SANTOS et al, 2004

Com as crises do petróleo nos anos 70, surgiu um interesse renovado em analisar as
possibilidades do uso de óleos vegetais como combustível: além do processo de
transesterificação, três outras soluções tecnológicas para a sanar o problema da alta
viscosidade dos óleos vegetais foram objetos de pesquisa e desenvolvimento: o
craqueamento (quebra dos triglicerídeos, através da pirólise), a diluição em misturas
com diesel mineral e a microemulsificação.
A pirólise é um método de decomposição dos óleos vegetais num ambiente de alta
temperatura na ausência de oxigênio (KNOTHE et al., 2006). Vários insumos, como a
palma, algodão, mamona e gorduras de peixe, foram testados em vários países,
incluindo China, Japão e França. No Brasil, pesquisas em pirólise de óleos vegetais para
uso como combustível tem sido conduzidas pela Universidade de Brasília. As vantagens
incluem a melhoria na cetanagem, viscosidade e poder calorífico. No entanto, o óleo
craqueado possui elevado teor de cinzas e resíduos de carbono, além do que, como o
oxigênio é removido, elimina-se os benefícios ambientais, como a redução nas emissões
de CO, HC, particulados etc. (IBP, 2007– parte II).
A pesquisa do comportamento de combustíveis resultantes da diluição de óleos vegetais
em diesel tem sido conduzida no Brasil por instituições como o INT, já citado na seção
2.4.1. No entanto, para obter bons resultados, é necessário efetuar a degomagem
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(remoção dos fosfolipídios) e neutralização do óleo, além do aumento da pressão do
injetor (IBP, 2007). Por outro lado, a Malásia, com vasta experiência nos usos do óleo
de palma, também tem conduzido pesquisas, testando misturas de 2 e 5% de óleo de
palma “processado” (PLPO, na sigla em inglês) com diesel em grupo-geradores
elétricos (BASIRON et MAY, 2004), com resultados igualmente promissores. Outros
estudos (FOON et al., 2005) no mesmo país relatam testes bem-sucedidos de PLPO em
veículos automotivos em misturas de até 10% com diesel mineral e com misturas de até
5% (alcunhado de “diesel Baru”) atendendo a todas as especificações de diesel mineral
daquele país (com viscosidade máxima de 4,55 mm2/s).
Microemulsões são dispersões estáveis, compostos de óleo, água, surfactantes e,
geralmente, um co-surfactante. Apesar de reduzir a viscosidade do óleo vegetal, não
alcança valores similares ao do diesel, além de não evitar a formação de resíduos de
carbono nos bicos injetores (IBP, 2007). Existem alguns estudos esparsos sobre
microemulsificação de diesel e óleos vegetais (ALONSO et al., 2005), mas,
aparentemente, não existem estudos em larga escala sendo promovidos..
Conforme a resolução ANP 7/2008, Art. 2º, define-se: “biodiesel – B100 – combustível
composto de alquil ésteres de ácidos graxos de cadeia longa, derivados de óleos vegetais
ou de gorduras animais conforme a especificação contida no Regulamento Técnico,
parte integrante desta Resolução”. Logo, as alternativas de utilização de óleos vegetais
descritas acima não geram, do ponto de vista normativo, um combustível que possa ser
chamado de biodiesel. Como será visto na seção 2.5, a definição acima de biodiesel está
em plena consonância com as normas européias e norte-americanas.
2.5 – Normas e Especificações de Biodiesel e Aspectos de sua Produção
2.5.1 – Considerações sobre Normas e Especificações de Biodiesel
Durante discussões trilaterais realizadas em 2006, representantes do Governo Brasileiro,
Comissão Européia (representando a União Européia) e do Governo dos Estados Unidos
mantiveram conversações no intuito de promover uma harmonização das normas de
especificações de biocombustíveis, de forma a fomentar o comércio internacional, visto
que as partes concordavam que os cenários de mercado indicavam um expressivo
aumento na produção e demanda nas próprias regiões até o fim da década. Os resultados
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das discussões entre os membros designados por cada governo encontram-se no
documento “White Paper on Internationaly Compatible Biofuels Standards” (31/12/
2007). A maior parte das informações abaixo provem da referida fonte.
Segundo os partícipes, a compatibilidade das normas estimularia o uso crescente de
biocombustíveis nestes mercados regionais, mas também seria uma ferramenta de apoio
para exportadores e importadores de biocombustíveis, ao minimizar as barreiras e outras
adversidades de comércio num mercado global. Subsequentemente, o International
Biofuels Forum – uma iniciativa governmental entre Brasil, China, a Comissão
Européia, India, Africa do Sul e os EUA – foi lançado em Março de 2007, com a missão
de promover a produção e uso sustentado de biocombustíveis em todo o globo.
Foi acordado entre as partes que os padrões a serem considerados seriam aqueles
produzidos pelas brasileiras Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
Agência Nacional de Petróleo (ANP), a européia Comité Européen de Normalisation
(CEN) e a norte-americana American Society for Testing and Materials (ASTM).
Apenas padrões relativos à biocombustíveis atualmente comercializados – biodiesel e
etanol – seriam abordados; para maior foco, apenas especificações de biocombustíveis
puros (como o B100) seriam discutidas, não aquelas relativas às misturas (B2, B5 etc.)
As diferenças entre as referidas normas decorrem do fato delas terem sido estabelecidas
para gerenciar a qualidade do biodiesel em mercados com características distintas de
padrões de emissões de diesel, diferentes regulações existentes quanto às emissões dos
motores e os tipos de motor diesel. Além disso, os padrões de biodiesel no Brasil e nos
EUA são aplicáveis tanto para ésteres metílicos quanto etílicos, ao passo que o padrão
europeu em vigor só é aplicável ao primeiro. Em particular, as normas européias foram
especificadas em torno da colza, oleaginosa predominante no continente, dificultando,
como será visto abaixo, a aprovação de biodiesel feito a partir de outros insumos.
Também as normas de biodiesel no Brasil e nos EUA se referem a um produto que é um
componente de mistura num combustível convencional, o diesel mineral, enquanto o
padrão europeu descreve um produto que pode ser utilizado tanto em uma mistura com
diesel como um combustível puro (B100).
No processo de harmonização das referidas normas de biocombustíveis, verificou-se
que as diversas especificações poderiam ser classificadas como i) categoria A:
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especificações que já são similares; ii) categoria B: especificações com diferenças
significativas entre parâmetros e métodos, mas que podem ser alinhados com retrabalho
nos padrões documentais ou de medidas; iii) categoria C: especificações com diferenças
fundamentais, possivelmente devido à regulações ambientais ou de emissões dentro de
uma ou mais regiões, que não são passíveis de harmonização num futuro próximo.
Aprovado à época do lançamento do PNPB, a Resolução ANP n° 42/04 delineou as
especificações do biodiesel comercializado no Brasil, considerando a diversidade de
insumos que se esperava utilizar, junto com as especificações internacionais já
existentes (ASTM D6751 e EN 14214). Inúmeras propriedades relacionadas nesta
norma provisória não tinham limites estabelecidos, apenas valores a serem anotados,
caso, entre outros, da viscosidade, massa específica e índice de iodo. Outras possuíam
limites mais flexíveis, para acomodar a diversidade de insumos.
No entanto, para uma convergência das normas que possibilitasse um maior intercâmbio
comercial, foi decidido que o Brasil, a UE e os EUA fariam graduais modificações em
suas normas, de forma a permitir que um maior número de especificações ficasse
enquadrado na primeira categoria acima.
Dentro deste contexto, a ANP introduziu a Resolução nº 7, de 19/3/2008, que rege as
especificações técnicas do biodiesel (B100), cujo atendimento integral é requerido para
a utilização legal em misturas com o diesel mineral em todo o território nacional.
Segundo o Regulamento Técnico ANP Nº 1/2008 (anexo à Resolução 7/2008),
“Este Regulamento Técnico aplica-se ao biodiesel, de origem nacional ou importada, a
ser comercializado em território nacional adicionado na proporção prevista na
legislação aplicável ao óleo diesel conforme a especificação em vigor, e em misturas
específicas autorizadas pela ANP (...) A determinação das características do biodiesel
será feita mediante o emprego das normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), das normas internacionais "American Society for Testing and
Materials" (ASTM), da "International Organization for Standardization" (ISO) e do
"Comité Européen de Normalisation" (CEN) (...) A análise do produto deverá ser
realizada em uma amostra representativa do mesmo obtida segundo métodos ABNT
NBR 14883 – Petróleo e produtos de petróleo – Amostragem manual ou ASTM D 4057
– Prática para Amostragem de Petróleo e Produtos Líquidos de Petróleo (Practice for
Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products) ou ISO 5555 (Animal and
vegetable fats and oils – Sampling).”
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Conforme visto na seção 2.4, algumas propriedades do biodiesel dependem do insumo
utilizado, porém outras estão relacionadas ao processo usado em sua produção. Foi sob
esta perspectiva que as normas supracitadas criaram especificações de garantia de
qualidade do biodiesel. Propriedades inerentes aos óleos ou gorduras que influenciam o
desempenho do biodiesel como substituto do diesel mineral e que constam nas normas
incluem: i) número de iodo; ii) densidade; iii) número de cetanas; iv) corrosividade; v)
teor de ésteres de ácido linolênico (ácido graxo altamente reativo); vi) conteúdo de
ésteres poli-insaturados. Por outro lado, especificações do biodiesel relacionadas ao
processo de produção, objeto de discussão na próxima subseção, incluem conteúdo de
ésteres, cinzas, água, sedimentos, glicerol livre, glicerol total, ponto de fulgor e índice
de acidez. A tabela 2.5.1 reproduz as principais especificações correntes do biodiesel no
Brasil, de acordo com a Resolução ANP 7/2008:
Tabela 2.5.1 – Especificações selecionadas do Biodiesel, de acordo com a resolução ANP 7/2008
UNIDADE LIMITE
CARACTERÍSTICA
Aspecto
Massa específica a 20º C

kg/m3

LII
850-900

MÉTODO
ABNT NBR
7148
14065

ASTM D
1298
4052

Viscosidade Cinemática a 40ºC mm2/s
Ponto de fulgor, mín.
ºC

3,0-6,0
100

10441
14598

Teor de éster, mín
Número de Cetano

96,5
Anotar

15342
-

Ponto de entupimento de filtro ºC
a frio, máx (CFPP, em inglês) 9

19

14747

Índice de acidez, máx.

mg KOH/g

0,5

Glicerol total, máx.

% massa

0,25

Mono, di, triacilglicerol

% massa

Anotar

14448
15344
15342
15344

664
6584
6584

% massa
g/100g
a h

0,2
Anotar
6

15343
-

-

Metanol ou Etanol, máx.
Índice de Iodo
Estabilidade à oxidação
110ºC, mín.

% massa
-

445
93
613
6890
6371

EN/ISO
EN ISO 3675
EN ISO
12185
EN ISO 3104
EN ISO 3679
EN 14103
EN ISO 5165
EN 116
EN 14104
EN 14105
EN 14105
EN 14110
EN 14111
EN 14112

9

Conforme a norma ASTM D6371, CFPP é definido como a menor temperatura em que 20 mL de óleo
consegue passar por um filtro especificado em 60s. Está intimamente relacionado com o ponto de fluidez.
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Fonte: ANP, 2008

Comparando-se parâmetros físico-químicos de diversas fontes de biodiesel constantes
da tabela 2.4.6 com a tabela 2.5.1, percebe-se que diferentes insumos utilizados para
biodiesel resultam em um ou mais especificações não sendo atendidas. Por exemplo, o
biodiesel de mamona possui uma viscosidade bem superior ao limite de 6,0 mm2/seg.,
da mesma forma que o biodiesel de palma possui problemas associados à sua fluidez em
baixas temperaturas.
Dado o significativo potencial exportador de biodiesel em médio prazo, em particular,
para a Europa, uma equipe técnica da COPPE recentemente fez uma avaliação técnica,
que levou em conta a utilização de aditivos para melhora de desempenho, visando
verificar a compatibilidade entre os insumos utilizados para o biodiesel no Brasil com as
especificações européias, com os resultados conforme a tabela 2.5.2 abaixo: (IBP, 2007)
Tabela 2.5.2 – Restrições de qualidade de biodiesel, confrontado com a norma européia EN 14214
Matéria-Prima

Estabilidade

Soja
Mamona
Girassol
Palma
Algodão
Amendoim
Sebo animal

passa com aditivo
passa
passa com aditivo
passa
passa
passa
passa

Ponto de
Entupimento
passa com aditivo
Passa
não passa
não passa
passa com aditivo
passa com aditivo
não passa

Índice de
Iodo
não passa
passa
passa
passa
passa
passa
passa

Viscosidade

Densidade

passa
não passa
passa
passa
passa
passa
passa

passa
não passa
passa
passa
passa
passa
passa

Fonte: IBP, 2007

Os estudos efetuados pela referida equipe concluíram também que “a adição superior a
20% de qualquer biodiesel ao biodiesel de soja é capaz de reduzir seu índice de iodo de
modo a passar na especificação européia”. Da mesma forma, o biodiesel de mamona,
dada a sua alta viscosidade, só poderia ser exportada para a Europa caso misturada com
bo biodiesel de soja em percentuais inferiores a 10%.
Desenvolvido em 2003 pelo Comité Européen de Normalisation (CEN), o padrão
europeu de biodiesel utilizado como combustível automotivo é o EN 14214. Conforme
mencionado acima, foi desenvolvido em princípio para ésteres metílicos apenas e é
voltado tanto para o biodiesel utilizado puro (notadamente na Alemanha, onde é usado
em veículos especialmente adaptados) ou como um componente de mistura em óleo
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diesel europeu. A norma de diesel mineral europeu, a EN 590, requer que todo o
biodiesel misturado ao diesel (5% em volume, no máximo) esteja em conformidade com
o padrão EN 14214. (White paper.., 2007).
Como parte do processo de convergência de normas descritos no início desta seção, o
CEN está estudando uma revisão nas especificações da EN 590, para permitir uma
mistura de até 7% (B7). Além disso, também estuda uma revisão da EN 14214, de
forma a contemplar a utilização de uma ampla variedade de oleaginosas como insumos
para o biodiesel, sem comprometer a segurança dos veículos utilizando o produto, seja
em misturas ou puro. Por outro lado, a Comissão Européia recentemente ordenou que o
CEN revisse a especificação da EN 590 para permitir adição de biodiesel até 10% (B10).
(White paper.., 2007).
No que diz respeito à realidade brasileira, quais são as restrições quanto ao uso de
diferentes insumos para o biodiesel, quando misturados ao diesel mineral? O óleo diesel
e as misturas diesel/biodiesel (B2, B5), estão sujeitas ao atendimento aos parâmetros da
Resolução ANP nº 15/2006. Esta norma especifica, entre outros, que a viscosidade
máxima do diesel (B3, a partir do segundo semestre de 2008) se situe entre 2,0 e 5,0
mm2/s. Por este critério, a mistura B2 a partir de biodiesel de mamona e de sebo animal
fica dentro de tal faixa, caso o diesel tenha, no máximo 90% da viscosidade limite (no
caso, 4,5 mm2/s) (IBP, 2007). Segundo o mesmo estudo, a mistura B5 com o biodiesel
a partir dos referidos insumos não consegue se manter dentro das especificações acima.
Além da questão da viscosidade do biodiesel de mamona e sebo animal, ainda existe,
conforme mostrado na tabela 2.5.2, problemas quanto à densidade excessiva da mamona,
a baixa estabilidade oxidativa do biodiesel de soja, cuja solução envolve o uso de
aditivos anti-oxidantes, além do alto ponto de fluidez do biodiesel de dendê. (IBP, 2007).
Com relação a este último, baseando-se na tabela de ponto de entupimento a frio
(CFPP) de diesel (discriminado por estados e meses do ano) constante na Resolução
ANP 15/2006, o mesmo estudo conclui que, exceto o biodiesel de palma e sebo, os
demais podem ser usados em todos os estados em qualquer época do ano. Por outro lado,
tanto o biodiesel de palma quanto o de sebo devem ser evitados nas regiões sul, sudeste
e centro-oeste, pois seus pontos de entupimento podem ser superiores a 12 ºC, ao passo
que a referida norma brasileira exige, em certas estados e meses, CFPP máxima de 7 ºC.
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No estudo IVIG (2007) preparado para a Vale, foi avaliada a possibilidade de redução
do ponto de fluidez do biodiesel de palma. Foram usados aditivos utilizados na indústria
do petróleo e também diversos aditivos específicos para biodiesel importados da
Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha. Ao se utilizar um biodiesel com ponto de
fluidez de 12ºC, a redução máxima obtida com os aditivos foi de 4 ºC com a colocação
de 1% em massa do aditivo em questão. Em KNOTHE et al. (2006), verifica-se que
aditivos utilizados em biodiesel de soja obtiveram, da mesma forma, um máximo de 4
ºC de redução no ponto de fluidez, quando colocado 1% em massa do aditivo.
Entretanto, estudo conduzido na Malásia com diversos aditivos visando especificamente
à redução do ponto de fluidez (OOI et al., 2005) mostra que a colocação de 1% em
massa de um aditivo particular – oligômero baseado em palma (PP), obteve uma
redução do ponto de fluidez de ésteres metílicos de palma de 12 ºC para 3 ºC (testado de
acordo com a norma ASTM D97). A inclusão do aditivo aumentou a viscosidade da
amostra testada de 3,5 mm2/s para 4,0 mm2/s, dentro ainda das especificações da
maioria das normas de diesel mineral.
Por fim, o Malaysian Palm Oil Board (MPOB), agência governamental responsável
pela promoção da indústria da palma na Malásia, tem conduzido, desde a década de
1980, extensa pesquisa e desenvolvimento no uso de óleo e biodiesel de palma. Em
2002, CHOO et al. solicitaram uma patente no país (“Low pour point palm diesel Malaysian patent application No.PI 2002 1157”), resultado do desenvolvimento de três
gradações de ésteres metílicos de palma com baixo ponto de fluidez, voltado para
exportação para países temperados: i) pontos de fluidez de 0 ºC (verão); ii) - 10 ºC
(outono e primavera) e iii) – 20 ºC (inverno). FOON et al. (2005) mostram que o
referido combustível passa em todos os testes das normas EN 14214 e ASTM 6751,
com um CFPP que varia entre 3 ºC e – 18º C.
Conclui-se que já existem tecnologias disponíveis que permitem enquadrar o ponto de
entupimento a frio (CFPP) do biodiesel de palma, única especificação com nãoconformidade, dentro das faixas aceitas nas normas nacionais e internacionais,
efetivamente removendo as barreiras técnicas e tornando o supracitado biocombustível
passível de exportação no futuro.
2.5.2 – Aspectos da produção de Biodiesel
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Muito embora recentemente o preço do etanol tenha se tornado competitivo frente ao
metanol, ao menos no Brasil (IBP, 2007), historicamente, por questões de custo, o
metanol tem sido o álcool mais utilizado no processo de transesterificação, daí as
normas européias terem sido desenvolvidas exclusivamente em torno deste. Apesar de
outros álcoois, por definição, poderem ser utilizados, na prática, apenas o etanol é
pesquisado como alternativa ao metanol. A tabela 2.5.3 faz uma comparação entre
parâmetros do processo de transesterificação via rota metílica e etílica, além de
propriedades típicas dos ésteres resultantes:
Tabela 2.5.3 – Comparação entre rota e éster metílico vs. rota e éster etílico
Propriedades e condições médias
Temperatura recomendada de reação (a)
Tempo de reação (a)
Conversão (óleo -> biodiesel) (b)
Glicerina no biodiesel (b)
Viscosidade (b)
% potência em relação ao diesel (b)
% consumo em relação ao diesel (b)

Rota / Éster metílico
60 ºC
45 min
97,5
0,87
3,9 a 5,6 (mm2/seg)
2,5% menor
10% maior

Rota / Éster etílico
85 ºC
90 min
94,3
1,4
7,2% superior ao éster metílico
4,0% menor
12% maior

Fonte (a): Parente, E. (2003); (b): NAE (2005)

Pode-se notar pela tabela acima como a rota metílica é, de uma forma geral, mais
eficiente do que a etílica, assim como o éster metílico também apresenta propriedades
mais próximas das existentes no diesel mineral. A eficiência superior da rota metílica
fica ainda mais evidente, quando se compara o balanço de massa das duas rotas,
conforme mostra a figura 2.5.1:

Figura 2.5.1 – Balanço de Massa típico na transestrificação via rota metílica e etílica
Fonte: IBP, 2007
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Apesar do exposto acima, existem motivos para o Brasil buscar estimular a rota etílica,
além do já mencionado fato dos preços dos dois álcoois estarem convergindo: i) o país é
o maior exportador mundial de etanol, ao passo que importa 49% da demanda
(crescente) de metanol (IBP, 2007); ii) o metanol é obtido a partir de GN, combustível
fóssil emissor de GEE; iii) ao contrário do etanol, o metanol é tóxico; iv) metanol não é
biodegradável. Por outro lado, o etanol é biodegradável, renovável e, no caso brasileiro,
emite apenas 14% do GEE (CO2-eq./ MJ) da gasolina (MACEDO et al, 2004). Logo,
do ponto de vista de emissões de GEE em toda a cadeia de produção de biodiesel de
palma, ponto central desta dissertação, faz mais sentido a opção pela rota etílica.
A figura 2.5.2 expõe, de forma simplificada, as entradas e saídas de um sistema de
produção de biodiesel (pela rota básica, mais comum) baseado em óleo vegetal ou
gordura animal. É importante notar outra vantagem do metanol: o excedente deste pode
ser facilmente recuperado e reintroduzido no processo de transesterificação. Devido às
suas características higroscópicas (tendência de absorver água), o excedente de etanol
anidro utilizado na reação é recuperado como etanol hidratado (com 4% de água),
demandando um processo mais custoso de desidratação (destilação azeotrópica).
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Figura 2.5.2 – Fluxograma do Processo de Produção de Biodiesel
Fonte: PARENTE, E. (2003)

Conforme já mencionado, várias especificações contidas nas normas de biodiesel dizem
respeito ao processo de produção, como as descritas abaixo (GERPEN et al, 2004):


Teor de água – mede o teor de água livre presente no biodiesel. É importante sua
medição, pois a água pode reagir com ésteres, formando ácidos graxos, além de
propiciar o crescimento de micróbios em tanques de armazenagem;



Enxofre total – como biomassa praticamente não contém enxofre, este teste
mede possível contaminação, particularmente em óleos e gorduras usados;



Índice de acidez – mede a concentração de ácidos graxos livres no biodiesel;



Glicerol total – é a soma do glicerol livre (resultado de uma separação
incompleta do éster e glicerol após a transesterificação) e do glicerol ligado, este
último sendo a porção de glicerol nas moléculas de mono, di e triglicerídeos;



Resíduos de carbono – resultado de decomposição térmica do referido elemento,
causado em geral pelo excesso de glicerol total.

Este segundo capítulo teve por objetivo descrever os aspectos mais relevantes dos óleos
vegetais e do biodiesel como alternativas energéticas. O próximo capítulo (três) procura
focalizar especificamente no óleo e biodiesel de dendê como fontes de bioenergia.
Como o objetivo geral da dissertação é de analisar a sustentabilidade na produção destes
bioenergéticos em áreas degradadas da Amazônia, o próximo capítulo trata de analisar a
viabilidade do mesmo, sob o ponto de vista dos condicionantes edafo-climáticos,
econômicos, sociais e ambientais, mostrando os desafios e oportunidades da inserção da
cadeia do dendê na referida região.
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3 – O CULTIVO DA PALMA NA AMAZÔNIA
3.1 – Demandas Edafo-Climáticas e Características Agrícolas do Cultivo da Palma
na Amazônia
De acordo com CONCEIÇÃO et MULLER (2000), entre as palmáceas do gênero Elaeis,
existem duas espécies, Elaeis guineensis e Elaeis oleifera, de interesse comercial. A
segunda é nativa da América Latina, encontrando-se populações naturais entre
Honduras e Brasil, onde é conhecida como “caiaué” ou “dendê-do-pará” (PAIVA,
2003). O interesse nesta espécie baseia-se nas seguintes características: i) baixa taxa de
crescimento, permitindo exploração econômica superior a 35 anos; ii) o óleo extraído de
seu mesocarpo (polpa) apresenta maior teor de ácidos graxos insaturados, o que o faz
possuir maior fluidez do que o da Elaaeis guineensis (vide seção 2.4); iii) resistência ao
ataque de pragas e doenças, em particular, o amarelecimento fatal, assunto que será
discutido mais à frente (CONCEIÇÃO et MULLER, 2000). Por ter sido menos estudada,
possuir rendimento na produção de óleo substancialmente menor e, por conseqüência,
não ser plantada em escala comercial, esta espécie não é objeto da dissertação,
focalizada exclusivamente na sua congênere africana.
A Elaeis guineensis, conhecida no Brasil como “dendê” (daí o uso indistinto de “palma”
e “dendê” para se referir a esta espécie) é oriunda do Oeste da África, chegando ao país
no século XVII com os escravos e rapidamente se adaptou no litoral do sul da Bahia.
Seu cultivo em larga escala se iniciou na primeira metade do século XX nas (ex)
colônias francesas da África Ocidental, além da Malásia e Indonésia, maiores
produtores mundiais da atualidade, conforme visto na seção 2.1. As primeiras
plantações comerciais no Brasil, na Bahia e no Pará, datam da década de 1960
(VIEGAS et MULLER, 2000).
Do ponto de vista econômico, a maior relevância na classificação dos diferentes tipos de
frutos de dendê é quanto à espessura do endocarpo (casca da semente), em que existem
os seguintes tipos (CONCEIÇÃO et MULLER, 2000): i) Macrocária - produz frutos
com endocarpo com espessura superior a 6 mm, daí não ter importância econômica; ii)
Dura – frutos apresentam endocarpo com espessura superior a 2 mm, contendo 35% a
55% de polpa sobre o fruto. É encontrado na maioria dos dendezeiros naturais e é o
único tipo da E. Oleifera; iii) Pisifera – os frutos não apresentam endocarpo e estão
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presentes em 1% dos dendezeiros naturais; iv) Tenera – frutos apresentam endocarpo
com espessura inferior a 2 mm e contém 60% a 90% de polpa sobre o fruto, daí ser o
tipo mais usado comercialmente. Presente apenas em 3% das palmeiras naturais.
A figura 3.1.1a mostra um dendezeiro com os cachos de cor vermelho escuro, ao passo
que a figura 3.1.1b mostra um fruto aberto, onde se pode ver a polpa alaranjada, de onde
se extrai o óleo de dendê e a semente, de onde extrai o óleo de palmiste.

Figura 3.1.1a: Elaeis guineensis

Figura 3.1.1b – Fruto da palma (dendê)

Fonte: MPOC, 2006

Fonte: Agropalma, 2007

Esta palmácea pode crescer até uma altura de 20 metros quando atinge o fim de sua vida
econômica, por volta dos 25 anos. Possui de 35 a 50 folhas, que atingem 5 a 7 metros de
comprimento e pesam de 5 a 8 kg. cada. Os cachos, que demoram de 5 a 6 meses para
atingir a maturidade a partir da polinização, pesam, em geral, de 10 a 30 kg, contém em
média 1500 frutos e são produzidos a uma taxa variável, conforme a época do ano (vide
tabela 3.1.1) (CONCEIÇÃO et MULLER, 2000).
A densidade do plantio de dendê mais utilizada é de 143 plantas por hectare, dispostos
em um triângulo equilátero de 9m de lado, ou seja, um espaçamento de 7,8 m entre as
linhas de plantio e 9 m entre as plantas na linha (BERTHAUD et al, 2000). Além disso,
por se tratar de uma cultura permanente, há uma produção contínua ao longo do ano,
sem problemas de sazonalidade, conforme mostra a tabela 3.1.1 abaixo:
Tabela 3.1.1 – Distribuição mensal/percentual da produção de cachos em relação à produção anual
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Mês

Produção (%)

Mês

Produção (%)

Mês

Produção (%)

Janeiro

10

Maio

12

Setembro

6,5

Fevereiro

9

Junho

9

Outubro

5,5

Março

10

Julho

8

Novembro

4,5

Abril

9

Agosto

7,5

Dezembro

9

Fonte: KALTNER et FURLAN Jr. (2000)

Conforme visto na seção 2.1, o dendê é a oleaginosa de maior produtividade no planeta,
com rendimento de até 4 a 6 ton. de óleo por hectare/ano. Isto se deve, principalmente, a
estudos conduzidos nos últimos 50 anos pelo CIRAD, instituição francesa de pesquisa
de óleos e oleaginosas, que resultou em um aumento de 300% na produtividade média
no período (site da EMBRAPA). Mediante acordo de cooperação técnica com esta
instituição, a EMBRAPA teve acesso a mais de 40 anos de experiência com a cultura,
ao adquirir um dos mais completos bancos de germoplasma de palma africana, material
genético em avançado estágio de melhoramento, além de assessoramento para formação
de equipe técnica para as pesquisas no Brasil (LIMA et al., 2000).
Em toda a cadeia agroindustrial do dendê, a aquisição de sementes germinadas de alta
qualidade, apropriadas para as condições de solo e clima do local de plantio é o passo
mais importante para o sucesso do empreendimento. Por conta do acordo com o CIRAD,
a EMBRAPA Amazônia Ocidental possui um centro de produção de sementes em Rio
Preto da Eva, AM, que atende tanto à demanda doméstica quanto a de países vizinhos,
em particular a Colômbia, maior produtora de óleo de dendê do continente americano.
A produtividade excepcional do dendê não se limita a produção de óleo: conforme a
tabela 3.1.2, o dendezeiro produz anualmente uma quantidade expressiva de biomassa, a
maior parte reciclada no próprio local de plantio (folhas, cachos de frutos vazios etc.)
Tabela 3.1.2 – Produção anual de matéria seca e fixação de carbono pelo dendezeiro

Estrutura da planta

kg. matéria
seca/palma/ano

ton. de matéria seca
/ha/ano

ton. de carbono /ha/ano

Folhas
Tronco
Raízes
Inflorescências
Cachos
TOTAL

114,4
16,2
3,8
6,4
90,8
231,6

16,36
2,32
0,54
0,92
12,98
33,11

6,54
0,93
0,22
0,37
5,19
13,25
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Fonte: VEIGA, SMIT et FURIA apud HARTLEY (1977)

O cultivo da palma é caracterizado por duas fases principais: a de implantação e a de
produção. A fase de implantação inclui as seguintes atividades: i) preparo de mudas; ii)
pré-viveiro; iii) viveiro; iv) desmatamento e preparo do terreno; v) plantio definitivo; vi)
manutenção do período não-produtivo. A fase de produção compreende as operações de
manutenção do período produtivo. As principais etapas cronológicas para implantação e
manutenção da cultura de dendê, se distribuem da seguinte forma (LIMA et al., 2000):


Ano -1: Aquisição de sementes e pré-viveiro



Ano 0: Viveiro e preparo da área



Ano 1: Plantio e manutenção



Anos 2 e 3: Manutenção



Ano 4: Manutenção e início da colheita.

Toma-se como ponto de partida o Ano 1 para o ano de plantio. Conforme a tabela 3.1.3
abaixo, o período produtivo começa ao redor do ano 4, chegando ao ápice entre 7 e 20
anos, após o qual a produção de cachos começa a decrescer lentamente até o 25º ano,
quando, em geral, a exploração do cultivo cessa, pois a altura excessiva das palmeiras
torna o cultivo anti-econômico. Nota-se que num período de 25 anos a produtividade
média de um dendezeiro é de 18 ton. cff/ha/ano.
Tabela 3.1.3 – Evolução da produção média de cachos de dendê de acordo com a idade

Anos após o plantio
3
4
5
6
7a9
10 a 20
21
22 a 23
24
25

Produção (ton. cachos de frutos frescos / ha / ano)
7,2
14,4
18
21,6
25,2
22
20
15
12
8

Fonte: AGRIANUAL (2008)

As exigências climáticas do dendezeiro limitam o estabelecimento da cultura aos
trópicos, em geral a uma faixa de +/- 10 graus de latitude em torno do Equador, onde
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95% dos plantios existentes no mundo estão localizados (FURLAN et al., 2006). Desta
forma, são poucos os países onde a cultura pode ser estabelecida, apenas trechos da
América do Sul, África e Sudeste da Ásia, conforme ilustrado na figura 3.1.2 abaixo:

Figura 3.1.2 – Faixa latitudinal ótima para o estabelecimento da cultura do dendê

De acordo com FURLAN et al. (2006) os fatores climáticos mais importantes ao
desenvolvimento da palma são:


Exigência pluviométrica em torno de 2.500 mm/ano. Mais do que o volume de
chuvas, é essencial a sua distribuição regular ao longo do ano. Provavelmente é
o fator que mais influencia na produtividade, pois não tolera mais do que três
meses com menos de 100 mm de precipitação, em cujo caso deve haver
complementação com irrigação. A falta de água afeta o crescimento da palmeira,
a emissão foliar, o número e o peso médio dos cachos e o rendimento do óleo;



A insolação é um fator decisivo para a dendeicultura, dada sua intensa atividade
fotossintética, exigindo 2.000 horas de luz, bem distribuídas ao longo do ano.
Locais com luminosidade inferior a 1.500 horas/ano não são recomendáveis,
pois a eficiência do brilho solar reflete-se negativamente no teor de óleo dos
frutos e na uniformidade da maturação dos mesmos;



A temperatura média adequada entre 24 ºC e 28 ºC, com uma temperatura
mínima absoluta não inferior a 18 °C, ponto crítico para o desenvolvimento da
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espécie, pois ocasiona uma forte diminuição no ritmo de crescimento das plantas
jovens e uma redução acentuada na produção das adultas;


A umidade relativa, média mensal, em torno de 75 a 90%.

Os citados autores, no entanto, enfatizam que uma condição climática 100% apta é uma
utopia, pois, frequentemente regiões classificadas como aptas sofrem de excesso de
chuvas. Segundo os autores, os 35 anos de experiência de cultura comercial da palma na
Amazônia indicam que o dendezeiro consegue obter boa produtividade em áreas com
déficit hídrico moderado.
Em linhas gerais, as propriedades físicas do solo são mais importantes do que as
químicas, uma vez que as produções desejadas podem ser atingidas com o emprego de
fertilizantes, possibilitando o cultivo de dendê em solos pobres e ácidos (pH entre 4 e
6), caso da maioria dos Latossolos da Amazônia onde a sua cultura tem sido implantada.
Por outro lado, solos com pH alcalino não são tolerados pelo dendê (VEIGA et al.,
2001) As exigências mais importantes do dendê quanto ao solo são: terrenos planos,
evitando-se declividade acima de 10%, que pode comprometer a coleta, o manuseio e o
escoamento dos cachos; solos não-compactados, de textura média à argilosa, bem
drenados e profundos (até 1,50 m), pois o sistema radicular fasciculado da palma é
extremamente sensível a solos compactos (FURLAN Jr. et al., 2006).
Como pode ser visto na figura 3.1.3 abaixo, no território brasileiro, apenas a região
Amazônica e uma faixa estreita do litoral da Bahia atendem às exigências edafoclimáticas acima. Sob o ponto de vista de aptidão climática, podem-se distinguir três
classes de áreas (FURLAN Jr. et al., 2006):


Áreas climáticas aptas, nas quais a planta encontra todas as possibilidades para
um bom desenvolvimento.



Áreas climáticas marginais, em que um ou mais fatores climáticos representam
lilmitações ao bom desenvolvimento da cultura.



Áreas climáticas marginais, onde fatores climáticos adversos desaconselham a
implantação da cultura
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Figura 3.1.3 – Adaptação Climática para a Cultura do Dendezeiro no Brasil
Fonte: FURLAN Jr. et al apud PANDOLFO (1981)

Estima-se que a área total que apresenta alta e média aptidão para o cultivo de dendê no
Brasil totalize aproximadamente 70 milhões de hectares, a maior parte na Amazônia
Ocidental, conforme a tabela 3.1.4 abaixo. Para efeitos de comparação, estima-se que a
Malásia, que em 2005 possuía aproximadamente 4 milhões de hectares com plantios de
dendê, possua uma área agrícola total disponível de 7,5 milhões de hectares (AHMAD,
2006). A mesma fonte também cita o fato da Indonésia ter capacidade de dobrar a sua
área de plantio de dendê (de 5,1 para 10 milhões de hectares). Entretanto, existem sérias
restrições para tal expansão: a ilha de Bornéo, pertencente parte à Malásia (Norte)
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quanto à Indonésia (Centro e Sul), é onde a expansão da dendeicultura mais tem
ocorrido. Entretanto, esta ilha possui extensa área com turfa, solo muito rico em
carbono; o seu dreno e queima para plantio de dendê tem liberado vastas quantidades de
CO2, tornando a Indonésia num dos maiores emissores de GEE do planeta.
Tabela 3.1.4: Área plantada (em 2007) e potencial de expansão do cultivo de dendê no Brasil
Estado
Acre
Amapá
Amazonas
Bahia
Mato Grosso
Pará
Rondônia
Roraima
Tocantins
TOTAL

Área potencial p/ cultivo (ha.) (a)
2.500.000
1.500.000
50.000.000
900.000
500.000
10.000.000
1.000.000
4.000.000
500.000
71.000.000

Área plantada (ha.) (b)
6.510
1.400
59.543
67.453

Fonte: a) AGROPALMA e b) AGRIANUAL (2008)

Cabe notar que os mapas de aptidão acima levam em conta apenas as condições
térmicas e hídricas, não sendo considerado aspectos limitantes como topografia, solo,
legislação ambiental, reservas florestais e indígenas, infra-estrutura etc. (FURLAN Jr. et
al., 2006). Além das condições de clima e solo, são necessários adequados tratos
culturais, como a utilização de material genético de boa procedência, preparo do solo,
plantio, tratos fitossanitários, adubação e colheita, que têm influência decisiva sobre o
rendimento e a qualidade dos produtos (LIMA et al., 2000).
Estima-se que exista atualmente na Amazônia cerca de 60 milhões de hectares de área
degradada (FURLAN Jr. et al., 2006), sendo que parte desta se encontra abandonada
após um ciclo de exploração dos recursos florestais e dos parcos nutrientes do solo.
Essas áreas, sem nenhuma atividade econômica, podem representar grande
oportunidade para a cultura da palma nas regiões com clima apropriado para o cultivo.
Na tabela acima, vê-se que o Pará é o estado onde mais se planta palma e, como será
visto na seção 3.2, também onde mais se produz óleo e a cadeia produtiva se mostra
mais organizada. Segundo LIMA et al. (2000), ao redor de Belém existem cerca de 4
milhões de hectares de áreas degradadas, caracterizadas pela presença de minifúndios
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aptas para a cultura do dendê. Essa zona não é propícia para a implantação de empresas
de grande porte, mas possui aptidão climática e infraestrutura adequada para a produção
e o escoamento do óleo de palma, em projetos de menor porte. Além disso, a partir de
Belém e Barcarena, é possível escoar a produção por via marítima, visando o mercado
externo. A figura 3.1.4 mostra as áreas aptas para o cultivo de dendê neste estado:

Figura 3.1.4 – Aptidão agro-climático para a cultura de dendê no Pará
Fonte: BASTOS et al, 2001

De acordo com MONTEIRO et al. (2006), atualmente existem dois grandes pólos de
desenvolvimento da dendeicultura no Pará. O primeiro abrange os municípios de
Tailândia, Mojú e Acará, situados ao sul de Belém; o segundo compreende os
municípios de Benevides, Santa Izabel do Pará, Santo Antônio do Tauá, Castanhal e
Igarapé-Açu, localizados à nordeste da capital do estado. Dados da Secretaria de
Agricultura do Estado do Pará informam que cerca de 50% da média do PIB
agropecuário do Pará está concentrado no vale dos rios Acará e Mojú (vide figura 3.1.5
abaixo), área de concentração das empresas processadoras de dendê, entre elas o
GRUPO AGROPALMA, responsável, como será visto na próxima seção, por ¾ da
produção doméstica de óleo de palma (MONTEIRO et al., 2006):
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Figura 3.1.5 – Área de concentração de agroindústrias de dendê no estado do Pará
Fonte: MONTEIRO et al. (2006)

Com relação à necessidade de adubação da palma, esta, como qualquer planta, demanda
uma carga de nutrientes que reponha o que é retirado do solo por ela para o crescimento
vegetativo. Os três principais macro-nutrientes de uma planta são nitrogênio (N),
fósforo (P) e potássio (K), tendo cálcio (Ca) e magnésio (Mg) importância menor. No
caso específico do dendê, é necessária uma análise do solo e, principalmente, uma
análise foliar, pois os Latossolos Amarelos, típicos na Amazônia, são muito lixiviados e
pobres em fósforo, cálcio, potássio e magnésio (VIEGAS et BOTELHO, 2000).
Entretanto, VEIGA et al. (2001), ao realizarem experiências de adubação no plantio da
Companhia Agrícola do Acará – COACARÁ (Pará), observaram que ensaios de análise
foliar de três parcelas – uma com adubação especial, outra com adubação comercial e
outra (testemunha) sem adubação deram resultados muito próximos. Segundo os autores,
em adição à análise foliar e do solo deve-se também conduzir experimentos de
adubação. Assim, neste novo critério de adubação, foi levada em consideração a
“exportação de nutrientes”, no caso, os cachos de frutos frescos (cff), que são retirados
para fora da área de produção. Levou-se em conta também o grau de eficiência dos
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adubos (a capacidade de absorção dos nutrientes pelas plantas) em determinado tipo de
solo, fatores que promovem adição natural de nutrientes (chuvas, leguminosas) e
também a produtividade projetada (em ton. cff/ha/ano). O resultado obtido encontra-se
na tabela 3.1.5 abaixo, levando em conta a exportação de 25 ton. cff/ha/ano:
Tabela 3.1.5 – Nutrientes exportados (kg.) e necessária para a produção de 25t de cff/ha/ano

Total de nutrientes exportados
N adicionado pela chuva e leguminosa
Eficiência na absorção dos nutrientes
Quantidade de nutrientes a ser aplicado

N
91
25
40%
164

P
22
0
20%
110

K
90
0
50%
179

Mg
14
0
50%
28

Ca
24
0
60%
40

S
7
0
40%
18

Fonte: VEIGA et al (2001)

Como o processamento dos cachos de dendê gera uma série de resíduos que comumente
retornam para a plantação, o aporte líquido anual de fertilizantes pode ser, na prática,
menor do que os valores constantes acima, como será visto na seção 3.2.
Com relação às pragas, os roedores e as saúvas são as mais importantes nos dois
primeiros anos após o plantio, segundo LIMA et al (2000). De acordo com SOUZA et
al. (2000), os insetos que mais causam problemas à cultura da palma na Amazônia são a
broca-dos-cachos (Castnia - Eupalamides dedalus), uma lagarta que na fase larval
penetra no tronco matando a planta, sendo difícil o seu controle; a broca-do-estipe
(Rhynchophorus palmarum) e a broca-das-raízes (Sagalassa valida).
Entretanto, de acordo com VEIGA et al. (2005), o Amarelecimento Fatal (AF), que
ocorre em vários países da América do Sul e Central (notadamente na Colômbia,
Suriname, Equador, Brasil e Honduras), tem sido a principal barreira para a expansão da
dendeicultura na Amazônia. No Brasil há registros de sua ocorrência na EMADE (Tefé,
AM), COPALMA (Macapá-AP) e DENPASA (Belém, PA), que teve 5 mil hectares de
dendezeiros totalmente dizimados nos últimos anos.
Desde 1986 a EMBRAPA desenvolve pesquisas sobre o AF, mas, apesar do esforço
realizado, ainda não se identificou conclusivamente seu agente causal. Entretanto, a
EMBRAPA Amazônia Oriental recentemente anunciou (RENDEIRO, 2007) que
técnicos da instituição, em conjunto com pesquisadores da Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro detectaram a presença de fitoplasmas (microorganismos sem parede
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celular) associados a amostras de dendezeiros doentes com AF, motivando um otimismo
cauteloso de especialistas quanto à possibilidade de se desenhar estratégias que
permitam, no mínimo, um convívio da dendeicultura com o referido vetor.
3.2 - Aspectos do Processamento dos Óleos do Dendê e seus co-produtos
Conforme visto na tabela 3.1.1, a área ora plantada com o cultivo de dendê no Brasil é
muito pequena em comparação ao seu potencial edafo-climático. Mais de 88% da área
plantada encontra-se no estado do Pará, assim como a maioria das empresas produtoras
de óleo, como a tabela 3.2.1 indica. Nota-se que a produtividade brasileira (ton.
óleo/ha/ano) é bem inferior à média mundial (2,37 ton./ha. no Brasil vs. 3,94 ton./ha. no
mundo). Diversos fatores explicam este fenômeno: a origem do material genético, tratos
culturais inadequados e, principalmente, a nutrição do dendezeiro (VEIGA et al., 2001).
Isto se deve ao fato que apenas uma empresa, AGROPALMA, responsável por 75% de
toda a produção nacional, possui porte econômico e estrutura organizacional que
permite a adoção de tecnologias de ponta para a obtenção de rendimentos compatíveis
com aqueles encontrados em mercados mais desenvolvidos, como a Malásia e, em
menor escala, Indonésia. A produtividade média obtida pela AGROPALMA supera 3,6
ton/ha.; de acordo com BRITO (2007), diretor comercial da empresa, havia, em 2007,
33 mil hectares de plantio com palma e 11 mil hectares de terras degradadas em
processo de plantio; ou seja, nem toda a área mostrada na tabela abaixo contém plantas
em produção. Dentro da mesma área citada ainda existem 5 indústrias de extração de
óleo, duas agrovilas, escolas, centro médico, clubes, geração própria de energia elétrica
com biomassa residual, entre outros (BRITO, 2007).
Tabela 3.2.1 – Área Plantada de Palma e Produção de Óleo de Palma no Brasil

ESTADO

Área Plantada (ha.)

Produção de Óleo (ton.)

2004

2005

2006

2007

2004

2005

2006

2007

PARÁ

51.891

55.066

57.597

59.543

131.737

152.412

156.062

152.200

Agropalma

35.332

36.843

38.691

39.543

104.510

125.692

125.000

121.000

742

742

742

1.500

n.d

n.d.

n.d.

n.d.

Codenpa

700

1.500

1.500

2.700

3.970

3.700

4.155

3.000

Dentauá

3.500

4.100

4.100

3.500

7.150

7.500

7.150

7.500

Palmasa

4.100

4.191

4.500

4.200

6.827

6.520

7.557

6.000

Marborges

3.317

3.490

3.864

3.800

9.280

9.000

11.600

11.200

Mejer/Yossan

4.200

4.200

4.200

4.300

n.d

n.d.

600

3.500

Denpasa

88

BAHIA

5.800

5.800

5.800

1.400

15.715

17.200

4.200

8.000

Oldesa

4.000

4.000

4.000

1.000

7.515

9.000

4.200

4.000

Opalma

1.800

1.800

1.800

400

2.400

2.400

n.d.

n.d.

Mutupiranga

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

5.800

5.800

n.d.

n.d.

Jaguaripe

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Roldões

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

4.000

AMAZONAS

2.910

2.910

2.910

6.510

400

400

n.d.

n.d.

Caiaué
Embrapa
(pesquisa)
TOTAL

2.500

2.500

2.500

2.500

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

410

410

410

4.010

400

400

n.d.

n.d.

60.601

63.776

66.307

67.453

147.852

170.012

160.262

160.200

Fonte: AGRIANUAL, 2008

Conforme já mencionado, o dendê produz dois tipos de óleo: óleo de palma (palm oil),
encontrado na polpa do fruto, o mesocarpo; e óleo de palmiste (palm kernel oil),
encontrado na semente, sendo a única oleaginosa com tal característica. O óleo de
palma tem amplo uso comercial, a saber (MPOB, 2007):


Uso alimentício: direta ou indiretamente, o óleo faz parte de margarinas, de
gorduras (para pães, biscoitos, massas, tortas) pó para sorvete, manteiga vegetal,
óleo de cozinha e salada; ainda é substituto para a manteiga de cacau e fornece
vitamina E e beta-caroteno (pro-vitamina A). Tradicionalmente, 80% de toda a
produção é usada para tal finalidade;



Uso industrial: é matéria prima para obtenção da estearina, oleína, glicerina,
ácido láurico, ácido oléico, ácidos graxos, ésteres, entre outros.



Uso medicinal: algumas substâncias componentes do óleo (tocotrienóis e
tocoferóis) tem propriedades anti-oxidantes, podendo representar papel protetor
para células humanas, prevenir doenças cardíacas e câncer;



Uso oleoquímico: o óleo de palma entra na composição de sabões, sabão em pó,
sabonete, condicionador para cabelos, shampoos, velas, tintas, detergentes,
laminação de aço (siderurgia), emulsificantes, entre outros;

Por outro lado, o óleo de palmiste, por seu alto ponto de fluidez, é empregado na
indústria alimentícia na produção de confeitos. No entanto, a maior parte da sua
produção é destinada pela indústria química na produção de detergentes.
O processo agroindustrial adotado pela maioria das empresas na Amazônia corresponde
ao processo de transformação primária, pelo qual só são obtidos o óleo de palma bruto,
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o óleo de palmiste e a torta de palmiste. Somente a AGROPALMA realiza também a
etapa de refino e fracionamento do óleo de palma bruto e do óleo de palmiste, tendo
como produtos o óleo RBD (refinado, branqueado e desodorizado), oleínas (fração
líquida) e estearinas (fração sólida). O processo de transformação primária dos frutos da
palma ocorre na seguinte seqüência (KALTNER et FURLAN Jr, 2000):


Após colhidos no campo, os cachos de frutos frescos são transportados em
caminhões até a entrada da fábrica, onde são pesados;



A seguir, os cachos de frutos são esterilizados, ao serem cozidos por uma hora, a
uma temperatura de 135 ºC e a uma pressão de 2 a 3 kg/cm2. A esterilização
objetiva eliminar as enzimas responsáveis pela fermentação dos frutos frescos;
soltar os frutos dos cachos; amolecer a polpa para facilitar a extração do óleo e
encolher parcialmente as amêndoas para facilitar a separação de sua casca. Os
cachos de frutos vazios são transferidos para uma área de estocagem;



Os frutos, por sua vez, são transferidos para o digestor, onde são continuamente
umedecidos, amassados e aquecidos a uma temperatura constante de 95 ºC. O
resultado é uma massa uniforme, à qual o digestor adiciona um volume de água
correspondente a 26% da tonelagem de cachos beneficiados (vide figura 3.2.1
abaixo). Esta massa é esmagada numa prensa contínua, donde se extrai o óleo de
palma, além de produzir a torta de prensagem, a massa de frutos prensada
remanescente sem o óleo bruto da palma.



O óleo de palma bruto (CPO) é enviado para um tanque de decantação, onde
ocorre a separação de fases entre óleo e borra (basicamente, ácidos graxos
livres). O óleo decantado é transferido para um tanque de armazenagem,
enquanto a borra é transferida para uma lagoa de aeração, a menos do óleo
residual eventualmente separado da borra, que retorna para o tanque de
decantação. O CPO passa em seguida por um processo de clarificação e
purificação, no qual é separado de suas impurezas mais densas e onde também
se retira a umidade do óleo. O óleo de palma que se obtém aí está pronto para
seguir para o refino e fracionamento.



A torta de prensagem é secada e a fibra (da polpa) separada das amêndoas
(sementes com cascas). As amêndoas são separadas das cascas em uma mesa de
separação por gravidade.
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A seguir, as amêndoas são quebradas e laminadas. A pasta produzida é cozida e
prensada. O óleo cru (de palmiste) resultante é filtrado e enviado para um tanque
de armazenagem, ao passo que a torta é retirada do filtro para posterior uso.

A tabela 3.2.2 mostra o percentual médio dos produtos/subprodutos no processamento
dos frutos do dendezeiro, deduzido a partir do fluxograma de massa para a extração dos
óleos de palma e palmiste, conforme a figura 3.2.1 abaixo. Vê-se que o óleo de palma
representa uma modesta fração do total do peso dos cachos, evidenciando a capacidade
diferenciada na produção de biomassa desta oleaginosa. No entanto, também fica claro
que existe um volume expressivo de efluentes líquidos que precisam ser tratados, como
será visto a frente:

Figura 3.2.1 – Fluxograma de massa na extração de óleo de palma e palmiste
Fonte: Kaltner et Furlan Jr. (2000)
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Tabela 3.2.210: Percentual médio dos produtos e sub-produtos do processamento dos cachos de frutos
frescos do dendê

Produto/Sub-produto
Óleo de palma bruto (CPO):
Óleo de palmiste (PKO):
Torta de palmiste (PKE):
Cachos vazios (cfv):
Fibras:
Cascas:
Efluentes líquidos:

Percentual médio (massa)
20%
1,50%
3,50%
22%
12%
5%
62%

Fonte: Kaltner et Furlan Jr. (2000)

A torta de palmiste, massa branca resultante do esmagamento da semente do fruto da
palma para obtenção do óleo de palmiste, é um subproduto de importância no
processamento da palma. Por quase metade de seu peso ser constituído, em média, por
carboidratos (FURLAN Jr. et al., 2006), ele é largamente empregado como ração animal
ou adubo orgânico ou, eventualmente, combustível de caldeira.
Os cachos de frutos vazios (cfv), conhecidos como engaços, são o primeiro subproduto
do processo de industrialização do dendê. Em alguns casos, eles são utilizados como
combustível para alimentação de caldeiras, para prover energia de processo, com suas
cinzas sendo retornadas ao plantio. Entretanto, como existe excedente de biomassa para
tal finalidade, em geral os engaços são retornados à plantação de palma in natura, ou
após sofrer compostagem (FURLAN Jr., 2006).
O efluente líquido, resultante do processo de extração dos óleos de palma e palmiste, é
conhecido pela sigla inglesa POME (Palm Oil Mill Effluent). O seu manejo é um dos
grandes problemas das indústrias extratoras de óleo de palma/palmiste, devido, entre
outros, a seu alto teor de demanda biológica de oxigênio (DBO) que, segundo FURLAN
Jr. (2006), chega a 250 g/l, comprometendo a disponibilidade de oxigênio em corpos
d‟água, daí o uso de lagoas de contenção. No entanto, este autor refere-se a estudos
conduzidos em plantios (em latossolos amarelos) em Igarapé-Açú, PA., visando avaliar
o efeito da aplicação do POME nos mesmos, com resultados favoráveis, aumentando a

10

A totalização dos percentuais = 126, pois existe o ingresso de 26 ton. água para cada 100 ton. cachos de
frutos frescos, conforme figura 3.2.1.
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fertilidade, a presença de fósforo solúvel e diminuindo o alumínio trocável (FERREIRA
et BOTELHO, 2002).
As cascas da amêndoa da palma, em decorrência do alto poder calorífico, são utilizadas
primariamente como combustível de caldeira para a geração de vapor.
Por possuir alto valor energético, as fibras do mesocarpo (polpa) constituem na
principal fonte de combustível de processo, como pode ser visto na tabela 3.2.3 abaixo,
que mostra o potencial de geração de energia com os resíduos de biomassa (inclusive os
efluentes). Num estudo de caso realizado (cujos dados se encontram no anexo 1),
verificou-se que menos de metade dos resíduos de biomassa (fibra e cascas de semente)
eram utilizados para suprir as demandas energéticas da planta de extração de óleo:
Tabela 3.2.3: Potencial teórico de Geração de Energia (por tcff) em Plantas de Extração de Óleo usando
Biomassa de Palma
Biomassa

kg/ton de CFF

PCI (kJ/kg. matéria seca)

% H2O

Energia (MJ)

Fibra
Cascas
CFV
Biogás

140
80
230
14 Nm3

11.350
18.840
8.160
13.818 (60% CH4)

40
10
50
-

1589
1507
1306
193

Fonte: BASIRON et WENG, 2004.

O biogás referido acima é obtido a partir de lagos de contenção/decantação de efluentes.
Se o biogás for utilizado na operação da planta, então é possível liberar parte da fibra e
das cascas para geração de eletricidade ou reciclagem da própria terra (como
compostagem.) Este excedente energético pode ser particularmente interessante na
Amazônia, onde grande área não é servida pelo sistema elétrico interligado, além de ser
uma fonte de mitigação nas emissões de GEE, como será visto no capítulo 4.
Os engaços, conforme citado acima, também podem ser usados para reciclagem do solo,
como fertilizante orgânico, em substituição aos equivalentes sintéticos. A EMBRAPA
tem conduzido estudos de reciclagem destes resíduos nos plantios, seja na forma de
cachos inteiros (vazios), seja na forma de compostagem, realizada com empilhamento
dos engaços a céu aberto, seja na forma de cinzas de caldeira. Em todas as situações,
houve ganho significativo em produtividade comparado à cultivos que somente
receberam fertilizantes sintéticos (FURLAN Jr., 2006).
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Conforme mostra a tabela 3.2.2, para cada 25 ton. cff exportados em um hectare
anualmente, produz-se, em média, 5,5 toneladas de engaço e 3 toneladas de fibra. Por
outro lado, segundo OLIVEIRA et al. apud ROGER (1986), a massa de cinzas geradas
na queima das fibras corresponde a 4% da massa fresca (prensada) das mesmas, ou seja,
120 kg. A tabela 3.2.4 abaixo mostra o percentual de reciclagem dos principais
nutrientes quando há o retorno dos engaços e das cinzas de caldeira ao cultivo:
Tabela 3.2.4: Macronutrientes reciclados em 1 hectare com o retorno dos engaços e das cinzas de caldeira
ao cultivo da Palma

N
Nutrientes contidos em 5,5 ton.engaços de dendê
(kg.) (1)
18,2

P

K

Mg

Ca

S

2,2

30,3

5

15,4

2,2

Nutrientes contidos em 120 kg. de cinzas de caldeira
(kg.) (2)
1,1
3,0
Total de nutrientes demandados em 1 ha. (kg.) (3)
164,0 110,0
% de reciclagem de nutrientes
11,8% 4,7%

5,1
2,8
9,2
1,0
179,0 28,0
40,0
18,0
19,8% 27,9% 61,5% 17,8%

Fonte: Elaboração própria, a partir de (1) FURLAN (2006), (2) OLIVEIRA et al., (3) VEIGA et al (2001)

Estudos realizados na Malásia confirmam, grosso modo, o percentual de reciclagem dos
referidos macronutrientes na cultura do dendê. Cabe observar que neste país, onde o
manejo e as pesquisas no cultivo de palma estão mais adiantados, é prática comum a
utilização dos efluentes líquidos na fertilização do solo, aumentando ainda mais a
reciclagem de nutrientes (BASIRON et WENG, 2004).
3.3 – Aspectos Econômicos, Sociais e Ambientais da Agroindústria da Palma
Os desmatamentos e as queimadas, atividades rurais predominantes nos trópicos, têm
como principais causas a implantação de projetos agropecuários, a construção de
hidroelétricas, a abertura de estradas para expansão de novas áreas agrícolas e a
escassez de opções econômicas para a população regional. Logo, para combater tais
atividades, é necessária a oferta de alternativas econômicas capazes de absorver a mãode-obra atualmente ocupada na agricultura itinerante, na exploração predatória de
madeira e na indústria de invasões de terras.
Diferentemente do que ocorria há até pouco, os recentes projetos de desenvolvimento
para a Amazônia têm indicado uma preocupação com a sustentabilidade, sob uma ótica
social, econômica e ambiental. Ou seja, o desafio que se coloca é a promoção de um
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modelo de desenvolvimento rural que aproveite as potencialidades econômicas,
fortalecendo a agricultura familiar e com um mínimo de impacto ao meio ambiente.
Critérios que devem nortear tais programas incluem: (FURLAN Jr. et al., 2006)


Geração de emprego e auto-emprego, diminuindo a pobreza e as desigualdades
sociais;



Bom desempenho ambiental, na recuperação dos solos, conservação da
biodiversidade e armazenamento de carbono;



Viabilidade econômica, que propicie tanto o autoconsumo quanto a venda de
excedentes para mercados acessíveis.

A Lei 4771 de 1965, que institui o Código Florestal, dispõe sobre a reserva legal,
conceituando-a como “área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos
naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da
biodiversidade e ao abrigo e proteção da fauna e flora nativas”.
A Medida Provisória 2166 de 2001 impôs aos proprietários de terras na Amazônia
Legal que 80% da área de um imóvel seja separada como reserva legal, o que tem sido
um fator de desestímulo para atividades agro-florestais na região. Em particular, pesa a
exigência de que os proprietários, no caso em que o percentual de área desmatada no
imóvel seja superior a 20%, recomponham integralmente 80% da área total (a título de
reserva legal) com o plantio de espécies nativas.
No intuito de estimular o desenvolvimento de algumas atividades agro-florestais em
áreas degradadas em detrimento de áreas florestadas, o projeto de lei (PL) 6424 de 2005
altera o Código Florestal, permitindo o plantio de “espécies nativas ou outras espécies,
ou o plantio de palmáceas, nativas ou exóticas, destinadas à exploração econômica, de
acordo com critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente” em 30% da área
total, como forma de "flexibilizar" a reposição florestal em toda a região amazônica. Ou
seja, na prática, a reserva legal florestal passaria a 50% da área total.
Para alguns ambientalistas, a proposta ora em tramitação no Congresso Nacional é
injustificável, sob a alegação de que plantio de espécies exóticas, entre elas o
dendezeiro, tem uma contribuição ambiental quase nula. No entanto, ao se analisar
95

cuidadosamente a questão (pelo menos no que toca a palma), vê-se que ela é um tanto
mais complexa do que se pensa, conforme abaixo.
Foi visto na seção 3.1 que existe uma espécie nativa de palmácea (Elaeis Oleifera) do
mesmo gênero que o dendê e amplamente difundida na Amazônia. A EMBRAPA
possui ampla coleção das duas espécies e desenvolve um programa de melhoramento
genético, visando a criação de um dendezeiro que associe as melhores características de
cada uma – a espécie africana possui maior atrativo comercial (maior teor de óleo), mas
a espécie nativa tem mostrado resistência ao Amarelecimento Fatal, principal praga que
assola o cultivo de dendê no Brasil. Segundo FURLAN et al. (2006), o híbrido das duas
espécies será o material dominante nas plantações do futuro, o que certamente colocará
em dúvida a condição do dendê como espécie “exótica”.
Como resultado do seminário “Agronegócio do dendê: uma alternativa social,
econômica e ambiental para o desenvolvimento sustentável da Amazônia” (EMBRAPA
e IICA, 2000) foi elaborado um documento, “O Dendezeiro como planta de
reflorestamento Produtivo” (MULLER et FURLAN Jr, 2001), no qual os autores,
técnicos da EMBRAPA, pleiteiam o cultivo do dendê como plantio para reflorestamento.
A principal alegação foi que os desequilíbrios ecológicos são causados principalmente
pelo desmatamento. O impacto da precipitação pluviométrica sobre uma floresta densa é
bastante atenuado pela presença do dossel das árvores, fazendo com que, tipicamente,
menos da metade das gotas de chuva atinja diretamente o solo, minimizando a erosão do
mesmo. A retirada da capa protetora (floresta) favorece o desgaste do solo, ao permitir
que a água das chuvas arraste a manta superficial da terra com todos os elementos
nutritivos e matéria orgânica. Este fenômeno é denominado erosão (MULLER et
FURLAN Jr. apud SCHULTZ, 1983).
Vários fatores influenciam as enxurradas, entre eles: i) as chuvas (freqüência e
intensidade); ii) o relevo (declividade e extensão); iii) o tipo de solo (solos arenosos são
mais passíveis de erosão que os argilosos); iv) a cobertura vegetal (as culturas perenes
protegem mais os terrenos que as anuais); v) o preparo do solo (os processos agrícolas
que abalam a estrutura do solo favorecem a erosão). (MULLER et FURLAN Jr., 2001).
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Segundo os supracitados autores, além do impacto ambiental da perda dos nutrientes do
solo, que é muitas vezes maior do que aquela retirada pelas plantas para o seu sustento,
outros efeitos da erosão incluem:


Efeito econômico: a perda de 15 centímetros superficiais do solo pode
corresponder a um decréscimo de 40% da produção. Estima-se que a quantidade
de elementos minerais perdidos pela erosão é 60 vezes maior do que aquela
devolvida pela correção do solo;



Efeito social: o “êxodo rural” tem uma forte relação com o decréscimo na
produção, como conseqüência das perdas de solo, nutrientes e matéria orgânica.
Isto é particularmente preocupante em regiões onde o solo é pobre e frágil.

Segundo HARTEMINK (2004), estudos indicam um declínio progressivo na fertilidade
ao longo das regiões tropicais do planeta causada pela reciclagem inadequada de
nutrientes, comprometendo a produtividade dos cultivos desta região. A taxa de declínio
de fertilidade foi muito maior em cultivos anuais (incluindo cana-de-açúcar) do que em
cultivos perenes (sisal, cacau, seringueira e dendê), ao passo que a mudança ocorrida em
plantações florestais foi variável. O mesmo fenômeno ocorreu em relação ao declínio na
presença de carbono orgânico no solo.
Conclui-se daí que a reposição da cobertura vegetal é um eficiente meio de controlar a
erosão. Segundo MULLER et FURLAN Jr. apud DUBOIS et al. (1996), estudos
conduzidos nos trópicos úmidos, envolvendo os efeitos dos desmatamentos e da
substituição das florestas nativas por sistemas agropecuários, apontam como alternativas
preferenciais combinações de plantas persistentes ou perenes que imitem a vegetação da
floresta nativa. Essas combinações devem ser suficientemente densas, diversificadas e
manejadas com uso mínimo de fogo.
Por ser uma cultura perene, o dendê é praticado com baixo nível de agressão ambiental,
ao rapidamente estabelecer uma cobertura arbórea, desta forma protegendo o solo contra
a lixiviação e a erosão, essencial para a sustentabilidade de cultivos na Amazônia. Além
disso, utiliza como planta de cobertura do solo uma leguminosa, sendo a mais comum a
Pueraria phaseoloides, que permanece durante todo o período de crescimento dos
dendezeiros, aumentando a proteção contra a erosão do solo (BERTHAUD et al., 2000).
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Além de proporcionar melhor proteção contra a erosão do solo, a palma, por ser uma
espécie arbórea, também contribui para a manutenção do ciclo hidrológico. Segundo
LOVEJOY et KAKABADSE (2007):
“a soja representa uma ameaça à biodiversidade e ao ciclo hidrológico. O cultivo
(extensivo) de palma, apesar de não proporcionar valor quanto à biodiversidade, pelo
menos é uma espécie arbórea e pode contribuir para o ciclo hidrológico. No estado do
Pará, alguma terra degradada poderia ter sua produtividade restaurada como plantações
de palma, embora cuidados devessem ser tomados para um equilíbrio com a restauração
da floresta natural. Existem reais vantagens em se ter plantações de palma permeadas na
matriz da floresta natural.”

Conforme mostrado na tabela 3.1.2, o dendê é um cultivo de extraordinária eficiência
não somente na produção de óleo, mas de biomassa de uma forma geral. De acordo com
MPOP apud HENSON (1999), ele possui uma taxa de crescimento de biomassa maior
do que a de florestas tropicais, por possuir maior eficiência fotossintética, como pode
ser observado na tabela 3.3.1. Estudos conduzidos por RODRIGUES et al. (2000) na
Amazônia brasileira indicam índices ainda superiores. Esta capacidade da palma em
agir como sumidouro de carbono será detalhada no capítulo 4.
Tabela 3.3.1

– Comparação de Alguns Parâmetros Fisiológicos do Dedezeiro vis a vis Floresta Tropical

Parâmetro
Assimilação bruta (tCO2/ha/ano)
Respiração total (tCO2/ha/ano)
Assimilação líquida (tCO2/ha/ano)
Índice de área foliar
Eficiência fotossintética (%)
Eficiência de conversão de radiação (g/MJ)
Biomassa em pé (t/ha)
Incremento de biomassa (t/ano)
Produtividade de matéria seca (t/ano)

Plantação de Palma
161
96,5
64,5
5,6
3,18
1,68
100
8,3
36,5

Floresta Tropical
163,5
121,1
42,4
7,3
1,73
0,86
431
5,8
25,7

Fonte: MPOB (2007)

A agricultura migratória praticada predominantemente nas Regiões Norte e Nordeste
tem como principal característica a substituição da floresta primária pela agricultura de
derrubada e queima (cultura itinerante) envolvendo culturas anuais de subsistência. A
ocupação de áreas, cuja cobertura vegetal já foi removida, com culturas perenes e de
grande porte como o dendezeiro permitiria, ao mesmo tempo, reduzir a migração dos
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agricultores, com a conseqüente redução de queimadas e a fixação do homem no
campo, proporcionando-lhe um razoável suporte financeiro.
A agroindústria do dendê caracteriza-se como uma atividade altamente demandadora de
mão-de-obra não-qualificada, condição da maior parte da população rural da Amazônia.
Sendo uma cultura perene e com uma produção distribuída ao longo do ano, o cultivo de
uma área de 10 hectares representa trabalho e renda permanente para uma família com 5
pessoas por um período de 20 anos ou mais. (FURLAN Jr. et MULLER, 2004).
Dentro de um módulo com tamanho planejado (10 ha.), não inviabiliza que os membros
da família continuem cultivando outras espécies de subsistência em consórcio com o
dendezeiro. Dentre as culturas oleíferas, o dendezeiro é a que apresenta a menor taxa de
mecanização, por não precisar de preparo do solo e plantio todos os anos. A experiência
de outros países, notadamente a Malásia, demonstra o excelente desempenho da
dendeicultura como atividade de base em projetos de reforma agrária, um modelo de
interiorização e fixação do homem ao meio rural (BASIRON et WENG, 2004).
Uma característica distinta do agronegócio do dendê é a necessidade das unidades de
extração de óleo estarem localizadas o mais próximo possível da plantação. Após a
colheita dos cachos de frutos, é preciso que os mesmos sejam devidamente processados
em até 24 horas, pois enzimas degradam e acidificam o óleo tão logo eles são cortados.
Isto faz com que a geração de renda e emprego se concentre na própria região do plantio
(LIMA et al., 2000), estimulando a criação de um modelo de parceria entre pequenos
produtores (cooperativas, assentamentos etc.) e, frequentemente, de regimes de parceria
entre as empresas de porte (responsáveis pelas plantas de extração de óleo) e pequenos
plantadores independentes de dendê, que tem assegurada a compra de sua produção.
Tradicionalmente no Brasil, em particular no Pará, a agroindústria do dendezeiro tem
sido desenvolvida por grandes empresas, daí as usinas de processamento de cachos, em
geral, terem alta capacidade (12 toneladas de cff/hora ou mais). Isto demanda uma área
de produção de 2.000 hectares, proporcionando sustento a 200 famílias. Entretanto, hoje
já é possível se produzir, com baixo custo, usinas de processamento de cachos de dendê
com pequena capacidade de processamento (1,5 a 3 toneladas de cff/hora), aumentando
as possibilidades de implantação de usinas adequadas para o beneficiamento da
produção de pequenas áreas plantadas com dendezeiros (LIMA et al., 2000).
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Algumas das melhores áreas para o plantio de palma na Amazônia estão ocupadas por
assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA),
motivo pelo qual o Programa de Produção de Biomassa Energética em Assentamentos
do

INCRA

na

Amazônia

em

Micro

e

Pequenas

Propriedades

Rurais

(PROBIOAMAZON), deveria ser incentivado (FURLAN Jr. et al., 2006). A tabela
3.3.2 abaixo mostra a área potencial de cultivo de palma e o número de famílias que
assegurariam um sustento de longo prazo em assentamentos do INCRA nos três estados
da Amazônia com maior experiência no cultivo da palma:
Tabela 3.3.2 - Potencial de cultivo de dendê em Assentamentos do INCRA na Amazônia

Estado
Pará
Amazonas
Amapá
TOTAL

Número de
assentamentos

Área total
( ha.)

Número de
Módulos

Área com Potencial de
cultivo (ha.)

15
9
4
28

105.000
1.109.000
120.000
1.334.000

2.628
10.800
2.100
15.528

26.280
108.000
21.000
155.280

Fonte: KALTNER et al, 2005

Em 2001, foi elaborado o “Projeto de Agricultura Familiar do Dendê”, com 1.500
hectares para o assentamento rural de agricultores familiares, tendo como sustento
principal o cultivo da palma. Realizado em conjunto entre a AGROPALMA, o Governo
do Estado do Pará, Prefeitura Municipal de Moju, Banco da Amazônia (BASA) e
EMBRAPA, no município de Moju, distante 100 km de Belém, o projeto tornou-se uma
atraente opção de trabalho para os pequenos agricultores familiares por se tratar de uma
região de baixos indicadores socioeconômicos,. (FISCHER et al., 2006).
O BASA canalizou recursos do PRONAF para as 150 famílias de Moju que aderiram ao
projeto, concedendo um pagamento mensal equivalente a um salário mínimo para
manutenção de cada família e aquisição dos insumos para a lavoura. O valor total do
empréstimo será pago com juros de 4% ao ano, com prazo de carência de sete anos.
Essa foi uma medida essencial para viabilizar o projeto, ao garantir renda durante os três
anos iniciais do cultivo, quando as palmeiras ainda não produzem cachos.
Além do financiamento do BASA, cada família recebeu um lote de 10 hectares com
direitos de propriedade regularizados pelo Instituto de Terras do Pará (ITERPA). Um
hectare adicional para o plantio de culturas de subsistência, como arroz, milho e feijão,
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foi garantido para que cada família pudesse complementar o seu sustento no período
que antecedia a colheita (FISCHER et al., 2006).
Máquinas, equipamentos agrícolas, mudas e assistência técnica foram fornecidas pela
AGROPALMA, que também se comprometeu a comprar toda a produção dos pequenos
agricultores e manter disponível uma equipe de operações agrícolas, veículos para
transporte de adubos, insumos, ferramentas e equipamentos de segurança individual. A
prefeitura, por sua vez, encarregou-se da seleção e assentamento das famílias, além do
apoio de infra-estrutura, como escolha de área, topografia e demarcação.
A 2ª parte do projeto envolve 36 famílias do Município de Tailândia, totalizando (em
Março de 2007) 186 famílias em 1860 hectares, propiciando a geração de 930 empregos
diretos. Para uma noção da evolução econômica das famílias envolvidas, a renda média
auferida antes do projeto era de aproximadamente R$ 75,00 mensais (TOTTI, 2007),
obtidos na venda de farinha de mandioca, frutas e carvão vegetal (de desmatamento).
De acordo com BRITO (2007), a situação em Março de 2007 era a seguinte:


Renda média = R$ 800,00/mês



Menor média mensal = R$ 350,00



Maior média mensal = R$ 2.200,00



Renda média prevista após 7º ano = US$ 8.500/família/ano

Segundo BIONDI et al (2008), em meados de 2008 a AGROPALMA pagava R$ 212,00
por tonelada de cachos de frutos frescos (retirado pela empresa na propriedade dos
agricultores). Assumindo uma média produtiva de 25 toneladas de cff/ha/ano, temos que
a renda bruta média anual em um lote de 10 hectares será em torno de R$ 53.000,00.
Estes valores podem inclusive ser significativamente mais altos ainda, pois há que se
considerar que estes dendezeiros ainda está em fase de crescimento, com uma
produtividade muito aquém daquela a ser atingida a partir do 7º ou 8º ano de cultivo.
Entretanto, é importante frisar que o valor pago pelos cachos de frutos está atrelado ao
preço do CPO, que se encontra num patamar historicamente alto. Logo, a redução do
preço deste afetará o valor pago nos cachos de frutos.
Um dos resultados mais importantes do projeto foi a criação pelos agricultores de Moju
da Associação de Desenvolvimento Comunitário Arauaí, por fortalecer o capital social
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da comunidade e a capacidade de interagir com o poder público, exercendo sua
cidadania. Outra conseqüência significativa foi a promoção de educação ambiental aos
agricultores familiares, habituados a sobreviver do extrativismo não sustentável de
madeira, de outros recursos nativos e de lavouras de subsistência, como mandioca,
milho e feijão. Nas palavras do presidente da Associação de Desenvolvimento
Comunitário Arauaí, “antes, nós não tínhamos desenvolvimento, desmatávamos muito e
colhíamos pouco. Agora não derrubamos as florestas” (FISCHER et al., 2006).
Já foi mencionado na seção 3.1 que a Indonésia é um dos maiores emissores mundiais
de GEE, devido à queima de florestas para a expansão do plantio de palma
(MONGABAY, 2006). O desmatamento absoluto entre 1990-2005 neste país só foi
menor do que a do Brasil (FAO, 2007), sucitando uma enxurrada de críticas ao cultivo
da palma (BROWN et JACOBSON, 2005).
Neste contexto, em 2002 surgiu o Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO),
iniciativa que visou reunir plantadores, processadoras, comercializadoras, ONGs,
bancos, universidades e outras organizações da sociedade civil, para estabelecer
princípios e critérios para a produção sustentável da palma. Após estudos e debates,
foram definidos os seguintes princípios (RSPO, 2006):


Princípio 1: Compromisso com a transparência



Princípio 2: Obediência à legislação



Princípio 3: Compromisso com a viabilidade econômica e financeira de longo
prazo



Princípio 4: Uso de melhores práticas por produtores e processadores



Princípio 5: Responsabilidade ambiental e conservação dos recursos naturais e
da biodiversidade



Princípio 6: Respeito aos direitos de empregados, indivíduos e comunidades
afetadas pela produção e processamento



Princípio 7: Responsabilidade na implantação e desenvolvimento de novas áreas
para produção



Princípio 8: Compromisso para a melhoria contínua nas áreas-chave da atividade

Os certificadores RSPO têm acesso a todos os elos da cadeia de produção, desde a
geração das sementes até o óleo refinado produzido. Tem poderes de fiscalizar e
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analisar o contexto da cadeia produtiva, como o ambiente, usinas, refinarias,
trabalhadores, legislações trabalhistas e ambientais de cada país (LOFRANO, 2008).
Ainda é cedo para avaliar a eficácia desta organização em efetivamente controlar os
impactos advindos da expansão desordenada do cultivo de dendê no sudeste asiático,
mas a sua idéia de auto-regulamentação tem rendido frutos: em 2005 foi realizada a
primeira conferência do Roundtable on Responsible Soy (RTRS), uma associação nos
mesmos moldes que a RSPO, dedicada, no caso, a sustentabilidade no cultivo da soja.
Em 1997, em função de um evento El Niño, a Indonésia e a Malásia sofreram forte
estiagem, com até oito meses de seca em algumas ilhas. Segundo autoridades, cerca de
7.500 km2 de florestas, plantações e campos foram queimados, apesar de alguns grupos
ambientais terem estimado o total em até 50.000 km2. As queimadas, alimentadas por
limpeza de área para cultivos agrícolas, causaram sérios problemas econômicos (entre
US$ 5-6 bilhões) e de saúde em vários países devido à fumaça que se alastrou desde as
Filipinas ao Sri Lanka e até o norte da Austrália (MONGABAY).
Este fato levou a ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático) a propor um
conjunto de prescrições quanto ao uso de fogo para limpeza de área e replantio de
cultivos agro-florestais, chamado de “queima zero” (zero burning). Apesar do nome, o
fogo não é terminantemente proibido: em particular, a legislação da Malásia proíbe o
seu uso em áreas com solo de turfa, em áreas alagadas e em operações de limpeza de
terreno em grandes empreendimentos (principalmente no plantio ou replantio de palma),
mas é permitido em circunstâncias específicas, como nas pequenas queimadas efetuadas
por agricultores de subsistência, que não possuem outros recursos para limpeza de área.
Desenvolvida pela agro-indústria da palma, a queima zero é uma técnica onde as
estruturas arbóreas de uma determinada área (floresta secundária, plantio antigo etc.)
são derrubadas, picadas, amontoadas e deixadas in situ para se decompor naturalmente.
Vantagens: i) não causa poluição atmosférica; ii) diminui a taxa de emissões de GEE;
iii) melhora a fertilidade do solo e sua capacidade de reter umidade; iv) diminui a erosão
e perda de nutrientes do solo. Desvantagens: i) área fica mais suscetível a pestes, que
seriam afugentadas caso fogo fosse utilizado; ii) idem para ratos e cupins; iii) é mais
cara do que a queima, em particular, em áreas com muita biomassa; iv) resistência
cultural de usuários, acostumados a “limpar” terrenos com fogo (ASEAN, 2003).
103

3.4 – Desafios na Expansão do cultivo de dendê na Amazônia
Como já foi visto, por ser um cultivo perene, existem vantagens intrínsecas no cultivo
da palma; entretanto, dada a política agrícola brasileira, onde as regras do jogo mudam a
todo instante, a decisão de plantio de culturas perenes é arriscada, pois modificações
posteriores no plantio destas são mais difíceis do que em cultivos sazonais (HOMMA et
al., 2000). No caso específico do dendê, sua produção só começa, em geral, a partir do
4º ano, daí ser necessária, além de perseverança, a disponibilidade de capital muito além
das possibilidades de pequenos produtores. A tabela 3.4.1 mostra custos estimados para
a produção de cff em 1 hectare de dendê ao longo de sua vida econômica. A receita foi
calculada baseada no preço médio do dendê em 2007 (R$160,00/ton. cff) e a
produtividade conforme a tabela 3.1.2 (AGRIANUAL, 2008)
Tabela 3.4.1: Custos de Produção de Dendê (R$/ ha.) em 2007
Atividade

Ano (-2)
e (-1)
7

Ano 1 a 3

Ano 4 a 8

230,65

Operações Manuais
Insumos
Administração
Custo Total
(R$/ha/ano)

44
357
84
492

Receita (R$/ha/ano)
Resultado
Acumulado (R$/ha)

0
-492

Operações
Mecanizadas

Ano 22 a
24
584

Ano 25

870

Ano 9 a
21
921

331
650
84
1.296

190
1050
151
2262

208
1390
155
2674

160
466
129
1339

0
0
110
443

384
-4.141

3341
1252

3535
12442

2240
15145

1280
15981

333

Fonte: AGRIANUAL, 2008

No que toca a instalação de uma usina de extração de óleo de palma e palmiste,
ISAE/FGV (2003) calculou o investimento total (com capacidade de processar 12 ton.
cff/hora, semelhante a da maioria das empresas domésticas) em mais de R$ 11 milhões.
LIMA et al.(2000) analisam o desempenho econômico observado em duas
agroindústrias (cultivo + usina) do dendê na Amazônia pela relação entre custos e
receitas acumulados ao longo do ciclo da cultura.: para a Empresa I, o ponto de
equilíbrio entre receitas e despesas acumuladas é alcançado entre o 9º e o 10º ano da
cultura, enquanto que para a Empresa II isso acontece entre o 12º e o 13º ano. Estes
exemplos ilustram bem o fato de que um dos maiores limitantes ao desenvolvimento da
agroindústria de dendê é o longo tempo transcorrido entre a implantação da cultura e o
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retorno do investimento. Apesar da cotação recorde no preço do óleo de palma e
palmiste (vide capítulo 2), os preços de insumos (em particular, o aço) para a fabricação
de maquinário para usinas de extração de óleo também sofreram forte alta. Desta forma,
esta realidade não deve ter se modificado substancialmente nos últimos anos.
Outro fator a restringir a expansão da dendeicultura no Brasil é a baixa capacidade de
produção de sementes pré-germinadas: o Centro Experimental de Dendê do Rio Urubu
(EMBRAPA), maior produtor nacional, produz anualmente 2 milhões de sementes
selecionadas Tenera (SILVA et al., 2006), suficiente para expandir a área de plantio em
apenas 10.000 ha/ano, muito aquém do potencial de expansão na Amazônia. Em
comparação, o Agricultural Service Development, da Costa Rica, tinha, segundo LIMA
et al. (2000) uma capacidade de produção de pelo menos 15 milhões de sementes/ano.
Desta forma, um programa de expansão radical da área de cultivo de dendê no Brasil
terá que contar com o fornecimento de produtores estrangeiros.
Apesar do esforço da EMBRAPA em atender as necessidades de pesquisa sobre o dendê,
há uma escassez de técnicos disponíveis atuando diretamente com a cultura: segundo
LIMA et al. (2000), eram quatro pesquisadores para toda a Amazônia, insuficiente para
responder de modo adequado às demandas tecnológicas. Comunicação pessoal recente
(2/08) com técnicos da instituição indica que o quadro não se modificou. No que
concerne a assistência técnica dos órgãos de extensão rural (EMATER) da região Norte,
estes, em geral, não se encontram capacitados para apoiar a expansão da cultura na
região, razão pela qual essa tarefa tem ficado a cargo das próprias empresas produtoras.
Como a maior parte da área apropriada para o cultivo de palma encontra-se dentro dos
limites da Amazônia Legal, a legislação federal impõe a reserva legal de 80%, limitando
a área disponível para a produção desta espécie em 20% do total. Para complicar,
segundo LIMA et al. (2000), há uma falta de contiguidade das áreas degradadas, que
geralmente constituem “buracos” dentro da floresta. Os autores afirmam que, no Pará, a
superfície média dessas áreas não é superior a 600 ha., pouco para a capacidade de
processamento dos equipamentos de extração de óleo de dendê ora disponíveis.
A região Norte é a maior em extensão territorial, a de menor população e a mais carente
de infraestrutura. Grande parte da área própria para o cultivo de dendê encontra-se em
locais onde a energia elétrica não está disponível ou é gerada através de grupos105

geradores diesel. Assim, a expansão do cultivo de palma deve se iniciar próxima às
grandes cidades, como Belém e Manaus, dotadas de infraestrura (estradas, portos, mãode-obra qualificada) adequadas às necessidades da cadeia produtiva.
VEIGA et al. (2005) pesquisaram junto aos dendeicultores nacionais os principais
limitantes para a expansão da cultura. Além das barreiras acima, foram elencados os
seguintes pontos: i) legislação ambiental (código florestal) desfavorável: o dendezeiro
deixou de ser considerado espécie de reflorestamento e ainda não houve um zoneamento
ecológico e agroclimático que identificasse as áreas alteradas potencialmente
adequadas; ii) legislação trabalhista complexa, com excesso de encargos sociais,
tornando o custo de mão-de-obra brasileira menos competitiva que em outras zonas
produtoras; iii) custo amazônico: poucas linhas de crédito adequadas para o perfil da
cultura dendezeira, poucos fabricantes de equipamentos específicos para a
agroindústria; iv) políticas públicas inadequadas: sistema fundiário caótico, ausência de
modelo agropecuário sustentável adaptado às condições edafoclimáticas da região,
baixa qualificação dos recursos humanos; v) padrão cultural inadequado: pequenos e
médios produtores apresentam em geral baixo grau de instrução, o empresário em geral
opta por culturas com retorno em curto prazo; vi) amarelecimento fatal: o AF foi
apontado pelo CIRAD como o principal impedimento para a expansão da cultura na
América Latina. Este mal dizimou a indústria dendezeira do Suriname e ocorre em
alguns municípios paraenses. A alternativa é o plantio de híbridos interespecíficos de E.
guineensis com E. oleifera, que tem se mostrado resistentes até o momento.
A produção de biodiesel apresenta um desafio logístico adicional para uma região
carente de estradas e portos: para a transesterificação, é preciso assegurar o envio dos
insumos: álcool (etanol ou metanol, dependendo da rota) e catalizador para a produção
local do biodiesel. É necessário também técnicos especializados que assegurem a
qualidade do produto final dentro das normas da ANP. Dificilmente será possível a
produção de biodiesel em pequenas plantas de extração de óleo remotas: o mais
provável é que o óleo de palma in natura seja enviado a plantas maiores, que tenham
uma unidade anexa de transesterificação, com pessoal qualificado disponível.
O quadro acima evidencia a falta de interesse dos dirigentes em incentivar a cultura do
dendê, apesar de o Brasil ser uma potência na agroindústria. Já em 1979, Paulo Alvim,
então diretor da Comissão Executiva do Plano de Recuperação da Lavoura Cacaueira,
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afirmou que o dendê “é a cultura mais abandonada do Brasil” (VEIGA et al. apud
SOARES, 1984). Pelo que já foi exposto, a situação mudou pouco desde então: muito se
fala nesta cultura, mas pouco se põe em prática em termos de seu desenvolvimento.
É notório o desmatamento progressivo da Amazônia; entre as causas identificadas, a
expansão da área de cultivo da soja, em geral ocupando áreas de pastagens degradadas.
A expansão do cultivo, visando à produção de farelo, cria excedentes de óleo que, em
boa medida, tem sido convertido em biodiesel. Assim, aos olhos de boa parte da opinião
pública, inclusive internacional, existe uma correlação entre o desmatamento da floresta
amazônica e a produção de óleo de soja para fins de conversão em biodiesel.
O cultivo da palma na Amazônia gera um impacto ambiental consideravelmente menor,
além de ser capaz de ajudar a conter o desmatamento, ao oferecer alternativa de renda
de longo prazo aos praticantes de agricultura itinerante. Entretanto, o estigma causado
pela associação da devastação florestal à cultura da soja dificulta a compreensão das
vantagens ambientais da palma.
Por outro lado, como o cultivo da palma tem sido acusada de ser uma das causas do
desflorestamento recente no sudeste asiático, tem havido uma associação da expansão
do cultivo desta na Amazônia com possíveis desmatamentos futuros neste bioma, muito
embora haja grande disponibilidade de áreas degradadas para o seu cultivo no bioma
brasileiro, ao contrário da Malásia e Indonésia, nas quais a densidade populacional é
substancialmente maior e as pressões sociais decorrentes, maiores também.
Campanhas contra o dendê provavelmente surgirão. Segundo LOFRANO (2008),
“o boicote imposto à soja produzida na fronteira agrícola da Amazônia pode ter sido
traumático. Mas a Malásia foi alvo de uma campanha de humor negro. Dizia-se, na
Europa, que o óleo de palma era orangotang free (livre de orangotango), pois o plantio
de dendê era feito mediante a derrubada das florestas nas quais viviam estes primatas.”

Este capítulo mostrou inúmeras vantagens ambientais, econômicas e sociais do plantio
de dendê na Amazônia, região com grande potencial edafo-climático para o seu cultivo,
além dos desafios para a realização de tal objetivo. O próximo capítulo analisa a
sustentabilidade na produção de bioenergia de dendê na referida região, baseando-se nos
preceitos da metodologia Cramer de certificação de bioenergia
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4 - SUSTENTABILIDADE NA MUDANÇA DE USO DA TERRA
4.1 - A Metodologia Cramer de Sustentabilidade na Produção de Bioenergia
4.1.1 – Aspectos Gerais da Metodologia Cramer
Conforme visto no capítulo 1, existem grandes expectativas de que o uso de biomassa
como vetor energético irá aumentar significativamente nas próximas décadas, dada a
suposta vantagem frente aos combustíveis fósseis no que toca às emissões de GEE, além
de endereçar questões relativas à segurança energética. Isto demandará plantios em
larga escala de agroenergéticos, resultando numa forte expansão da fronteira agrícola e
propiciando, em tese, oportunidades para o meio rural. Entretanto, têm havido nos
últimos anos uma crescente preocupação quanto aos impactos sociais, econômicos e
ambientais que poderão advir de um crescimento desordenado dos agroenergéticos,
desde questões ligadas à segurança alimentar até a erosão de solos, diminuição de
biodiversidade, entre outros.
Por conta desta preocupação, iniciativas internacionais têm surgido, reunindo inúmeros
atores (fazendeiros, empresas, experts, governos, ONGs, agências inter-governamentais)
envolvidos em debates para a definição de princípios e critérios de sustentabilidade de
biocombustíveis. Uma delas é o Roundtable on Sustainable Biofuels (RSP), que lançou
em Agosto de 2008 uma versão “zero” de 12 princípios que, em tese, deverão ser
acatados pela cadeia produtiva de biocombustíveis para a chancela pelo órgão. Os
princípios variam desde reduções nas emissões de GEE até proteção dos direitos dos
trabalhadores, além de assegurar que a produção de biocombustíveis não ameace a
oferta de alimentos. O padrão RSP se baseia em estudos já conduzidos por entidades
como o Forest Stewardship Council (FSC), RSPO e a Comissão Cramer da Holanda,
entre outros. No entanto, como a versão “zero” não explicita uma metodologia para
cálculo de emissões de GEE na cadeia de biocombustíveis e a primeira versão do
documento final só está previsto para meados de 2009, após consulta pública, ele não
será utilizado aqui para nortear a discussão sobre a sustentabilidade no cultivo de dendê
na Amazônia para produção de biocombustíveis frente a outros usos da terra.
Outra iniciativa internacional de peso tem sido o Global Bioenergy Partnership (GBEP),
que promove bioenergia (para transporte, geração de eletricidade e calor) e cujos pilares
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são segurança energética, segurança alimentar e desenvolvimento sustentável. Sua
gênese se deu na reunião do G8 em Julho de 2005, onde foi acordado o chamado
“Gleneagles Plan of Action”, onde os países do G8 +5 (Brasil, China, India, México e
África do Sul) concordaram em (GBEP, 2008):
"... promover o contínuo desenvolvimento e comercialização de energias
renováveis através do ... lançamento de uma Parceria Bioenergética Global,
que dê suporte ao lançamento de combustíveis de biomassa de forma mais
ampla e custo-efetiva, em particular nos países em desenvolvimento onde o
uso de biomassa é prevalente"

Da mesma forma como o RSPO, o GBEP está em processo de “formular uma
metodologia harmonizada de medição de redução de emissões de GEE a partir do uso
de biocombustíveis para transporte e do uso de biomassa sólida” (GBEP, 2008).
Entretanto, até Outubro de 2008, tal metodologia ainda se encontrava em fase de
discussões.
Em retrospecto, pode-se afirmar que os governos e populações da Europa (em
particular, Ocidental) tem historicamente manifestado maior preocupação ambiental do
que nos demais continentes, desde que este assunto tomou vulto, a partir dos anos 60 do
século passado, culminando com a forte articulação política exercida para a aprovação
do Protocolo de Quioto. No entanto, por serem economicamente ricos (daí um alto
padrão de consumo energético per capita), mas escasso em recursos fósseis e limitados
territorialmente, os países que compõe a União Européia (UE) entendem ser impossível
alcançar a auto-suficiência energética baseada apenas na exploração de recursos
produzidos localmente. Esta limitação, entretanto, não impediu que a UE estabelecesse
metas ambiciosas para endereçar preocupações relacionadas às mudanças climáticas e a
segurança energética, como já foi visto no capítulo 2.
Coerentemente, a UE também tem manifestado uma preocupação diferenciada com
relação à sustentabilidade na produção de energia a partir de biomassa. Conforme visto
no segundo capítulo, devido à competitividade econômica do óleo de palma, países
europeus têm importado este como insumo para o biodiesel, além do seu uso in natura
para a geração de termoeletricidade. Entretanto, as notícias de desflorestamento no
sudeste asiático para dar lugar a novas áreas de cultivo de palma, aliadas às do avanço
no cultivo de soja no bioma amazônico e o significativo deslocamento da produção de
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milho nos EUA para a produção de etanol, tem levado dirigentes e cidadãos europeus a
questionarem a sustentabilidade na produção dos biocombustíveis. Uma pergunta tem
adquirido particular ressonância: as emissões de GEE de um biocombustível, levando-se
em conta toda a cadeia de produção do mesmo (uso da terra, plantio, extração e
transformação, transporte etc.), de fato são significativamente menores do que a do
combustível fóssil que ele visa substituir? Caso negativo, qual o sentido em adotar
biocombustíveis como parte de uma política de mitigação das mudanças climáticas?
Esta dissertação visa responder às perguntas acima, dado que a UE é hoje e continuará
sendo, no médio prazo, o maior importador mundial de óleo vegetais para uso como
combustível; assim, o atendimento às normas ambientais européias é fundamental para
as pretensões do Brasil em se tornar grande exportador de biodiesel, da mesma forma
como já o é em relação ao etanol. Este destaque do mercado europeu se deve, entre
outros, ao alto percentual de sua frota de carros de passeio que possui motores diesel, ao
contrário do que ocorre nos demais continentes, onde ela é constituída
predominantemente por motores ciclo Otto, menos eficientes, com maior consumo por
quilômetro rodado e, por consequência, maior emissão de CO2. Como a tabela 4.1.1
abaixo indica, a Europa não só é a maior consumidora de óleo diesel, como também a
maior importadora, tanto em termos absolutos, como em percentual do consumo total.
Tabela 4.1.1 – Consumo e importação de óleo diesel e gasolina (mil barris/dia) por continente, em 2002

América do Norte
América do Sul e Central
Europa
Oriente Médio
África
Ásia e Oceania

Consumo
Gasolina
10.079,6
1.010,6
4.014,7
912,1
615,5
3.552,7

Consumo
Diesel
4.547,8
1.495,4
6.823,1
1.283,9
814,7
5.942,5

Importação
Gasolina
688,9
214,3
848,2
140,7
198,7
417,0

Importação
Diesel
317,3
372,6
1.959,3
65,2
243,4
859,1

Fonte: WWI, 2007

Como ainda não foi acordada uma norma ambiental de bioenergia válida
internacionalmente, ou ao menos para o âmbito da UE, a Holanda, um dos maiores
importadores de biomassa (incluindo resíduos e óleo de palma), decidiu implantar em
2006 uma comissão (“Cramer”, nome da chairwoman) para definir critérios de
sustentabilidade de produção e processamento de bioenergia, qualquer que seja sua
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procedência, de forma a incorporá-la em políticas de governo. No curto prazo, estes
critérios de sustentabilidade afetarão políticas de subsídios na produção de eletricidade e
nas obrigações de utilização de biocombustíveis no setor de transportes. No entanto, no
longo prazo o governo holandês pensa em adotar estes critérios de sustentabilidade num
conjunto maior de aplicações (CRAMER et al, 2007).
Uma marca do relatório apresentado foi o esforço em conciliar a metodologia delineada
com iniciativas similares de outros países da UE, de forma a obter uma aceitação além
das fronteiras do próprio país. Especificamente, no que toca a metodologia de cálculo de
emissões de GEE de biomassa, utilizou-se elementos de metodologias de outros países
(Reino Unido, Bélgica) e de organismos internacionais, como o IPCC (2006 IPCC
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories), UNFCCC (Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo e Joint Implementation) e IEA (Bio-energy Task 38
Methodologies).
O critério de sustentabilidade de energia de biomassa em larga escala definido pela
Comissão Cramer baseia-se em seis temas relevantes, a saber, (CRAMER et al, 2007):


Emissões de GEE: qual a redução obtida pelo uso de biomassa de um produtor
específico, calculada da sua fonte até o seu uso, comparado com o combustível
fóssil equivalente deslocado? O cultivo de agroenergéticos não deve levar ao
lançamento atmosférico de grandes quantidades de carbono armazenado na
biomassa e no solo.



Competição com alimentos e outras aplicações: a produção, em larga escala
da biomassa para suprimento de energia desloca outro uso da terra? Por
exemplo, o cultivo de alimentos ou uso de madeira para construção. Quais as
conseqüências? Critérios para este tema ainda não foram determinados, mas
informações sobre a mudança de uso da terra na região de plantio, além de
preços de terra e alimentos têm grande importância.



Biodiversidade: o sistema ecológico terrestre e aquático local perde formas de
vida devido à larga escala de produção de biomassa? Aonde possível, a
biodiversidade deve ser preservada ou fortalecida, em obediência às leis locais e
acordos internacionais. Áreas vulneráveis ou de alto valor de biodiversidade
devem ser poupadas, de forma a restaurar a biodiversidade.
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Meio Ambiente: existem efeitos no uso de pesticidas e fertilizantes, ou outros
efeitos locais no solo, água e ar, devido à produção em larga escala de biomassa?
Na produção de biomassa, a qualidade do solo deve ser mantida ou melhorada,
requerendo boas práticas de manejo que minimizem a erosão e o uso de
fertilizantes e pesticidas.



Prosperidade: a produção de biomassa contribui para a economia local?
Critérios para este tema ainda não foram desenvolvidos. No entanto, relatórios
cuja descrição estejam de acordo com as diretrizes do Global Reporting
Initiative (GRI) podem indicar se, por exemplo, o valor econômico da produção
de biomassa vai beneficiar diretamente a comunidade local.



Bem-estar social: a produção de biomassa traz melhorias às condições de vida
da população local e dos empregados? Ela deve, no mínimo, atender aos
princípios dispostos pela Organização Mundial do Trabalho, pela Declaração
Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas e outros tratados. Relatórios
precisam dar luz a quaisquer violações de direitos de propriedade ou corrupção.

A pedido da Comissão Cramer, participantes do projeto “Produção Sustentável de
Biomassa” (da CE Delft e da Universidade de Utrecht), elaboraram uma descrição da
metodologia de cálculo de GEE de biocombustíveis e bioenergia, constante em
BERGSMA et al (2006). Como a energia de biomassa é comumente utilizada tanto para
a produção de biocombustíveis para transporte como para geração de eletricidade e
calor, a metodologia descrita no referido documento estabelece diferentes metas de
redução de emissões de GEE da cadeia da biomassa em relação à cadeia do combustível
fóssil deslocado. No caso do uso de biocombustíveis usados em transporte, as emissões
levam em consideração toda a cadeia de plantio, produção, refino, transporte e queima
veicular (well-to-wheel, ou WTW.) No caso de geração de bioeletricidade, a cadeia vai
até o consumo efetivo de eletricidade do usuário final. O formato básico do cálculo de
redução de emissões de GEE é definido conforme abaixo:
Redução GEE = GEE emissões cadeia energia fóssil - GEE emissões cadeia biomassa
GEE emissões cadeia energia fóssil
No caso de produção de biocombustível para transporte, foi estipulado que a redução
terá que ser, no mínimo, 30% menor do que a da cadeia do combustível fóssil
equivalente. No caso de bioeletricidade, a redução terá que ser de 50% a 70% em
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relação ao combustível fóssil de referência. No entanto, a referida comissão recomenda
que, num prazo de 10 anos, o percentual de redução seja aumentado para 80 a 90% em
relação à cadeia fóssil correspondente, de forma a forçar uma contínua melhoria na
eficiência e inovação da cadeia bioenergética. Desta forma, para efeitos da presente
dissertação, será escolhido o percentual de redução mais exigente, no caso, 70%. Para
uma comparação apropriada das emissões das fontes fósseis e de biomassa, os
indicadores adotados são:


Biomassa para biocombustíveis: kg. CO2-eq / GJ;



Biomassa para bioeletricidade: kg. CO2-eq / MWh.

O sistema de referência possui dois elementos: i) a cadeia da energia fóssil de referência
para entrega de combustível, calor e/ou eletricidade; ii) a situação de referência da área
utilizada para o cultivo de biomassa.
A cadeia da energia fóssil de referência (WTW) envolve as seguintes emissões de GEE:


Emissões da exploração e produção (E&P);



Emissões relativas ao transporte de carvão, GN, petróleo ou eletricidade;



Emissões da conversão em combustível refinado (gasolina, diesel), eletricidade
ou calor.

Conforme recomendação de BERGSMA et al (2006), o cálculo de emissões de GEE da
cadeia de combustíveis fósseis líquidos para transporte no contexto europeu foi obtida
em EDWARDS et al (2006). Neste, é feito um cálculo de emissões de GEE (por
quilômetro rodado) para diversas combinações de combustíveis e tecnologias de tração
(power train). Para veículos convencionais diesel, estima-se que as emissões médias na
queima do combustível (TTW, ou tank-to-wheel) seja = 138 g CO2-eq/km, ao passo que
as emissões médias relativas à produção, transporte etc. do referido combustível (WTT,
ou well-to-tank) seja = 26g CO2-eq/km, daí resultando que as emissões totais da cadeia
(WTW, ou well-to-wheel) = 164g CO2-eq/km. Ora, como os indicadores adotados nesta
dissertação são expressos em termos de CO2-eq/energia, a informação relevante do
citado estudo é a razão entre as emissões na queima (TTW) e da cadeia toda (WTW), no
caso: 164/138 = 1,189. Logo, as emissões consideradas na queima do combustível fóssil
de referência (óleo diesel) devem ser multiplicadas pelo referido fator.
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De acordo com IPCC (2006), as emissões na queima de óleo diesel (Tier 1, onde é
assumido que a combustão é completa) = 74,1 kg CO2/GJ. Ao multiplicar este valor
pelo fator obtido no parágrafo acima, para levar em conta as emissões relativas ao
processo de exploração, transformação e transporte, temos que as emissões da cadeia do
óleo diesel = (74,1 x 1,189) kg/GJ = 88,10 kg CO2-eq /GJ, valor que será adotado como
referência nesta dissertação.
Com relação ao sistema de referência de emissões para geração de eletricidade, existem
valores associados à queima de carvão ou GN para tal fim. Por conservadorismo, optouse aqui por utilizar o GN como referência, visto que o carvão sabidamente emite mais
CO2 por unidade de energia gerada, por conta de uma maior relação carbono /
hidrogênio. De acordo com WICKE et al apud ALSEMA et NIEUWLAAR (2000), as
modernas termelétricas movidas a GN emitem, em média, 400 g CO2/kWh. Por outro
lado, WICKE et al (2007) assumiram um fator de 2%, a título de emissões indiretas
provenientes da extração e distribuição de GN, baseado em BLOK (2004), que calculou
a faixa de energia gasta para tais elos da cadeia como sendo de 1 a 5% da energia direta.
Logo, as emissões do sistema de referência assumidas aqui, para fins de geração de
eletricidade, serão = 404 kg CO2-eq /MWh.
Já as emissões da cadeia da biomassa, conforme WICKE et al apud BERGSMA et al
(2006), envolvem os seguintes elos:


Uso da terra: emissões de GEE da variação dos estoques de carbono devido à
conversão do uso original da terra em um cultivo de palma. Isto inclui os
estoques de carbono da biomassa, do solo (SOC - acrônimo inglês) e da matéria
orgânica morta (DOM - acrônimo inglês).



Plantação: emissões de GEE devido ao uso de energia fóssil no
estabelecimento, manutenção e operação da plantação, colheita e transporte dos
cachos de frutos frescos (cff) até a planta de extração de óleo, além das emissões
na produção e aplicação de fertilizantes.



Usina de extração/beneficiamento: emissões de GEE devido à energia fóssil
nos processos industriais (calor, vapor, eletricidade) e no tratamento de
efluentes. De acordo com as normas da série ISO 14040 (análise de ciclo de
vida), créditos podem ser atribuídos à produção de co-produtos, pois estes
podem substituir um produto similar produzido a partir de outro insumo e, por
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conta desta substituição, um crédito equivalente às emissões de GEE do produto
original pode ser concedido.


Transporte: as emissões de GEE relativas ao transporte do biocombustível até o
destino final.



Uso final: considera-se que as emissões de CO2 queimado sejam neutras, pois
todo o carbono foi previamente apreendido pela biomassa durante a fotossíntese.

Para se ter um quadro claro no que toca as reduções de emissões, todos os elos acima
devem ser devidamente investigados e incluídos na ferramenta de cálculo de GEE. A
maior parte das informações é disponível ou passível de ser estimada. De acordo com a
Comissão Cramer, apenas as emissões indiretas, fruto do deslocamento do(s) cultivo(s)
que ocupava(m) previamente a terra onde um agroenergético se instala, são difíceis de
serem estimadas. Desta forma, a referida comissão optou não considerar, por ora, este
fator nos cálculos de GEE, apesar de reconhecer que tais impactos podem ser
substanciais, daí a recomendação que os resultados obtidos sejam apresentados com a
observação “os efeitos do deslocamento da produção (prévia) não foram incluídos no
cálculo” (BERGSMA et al, 2006).
Cabe observar que, de acordo com REINHARDT et al (2007), a substituição de plantios
de seringueira por dendê na Malásia resulta em emissões positivas de GEE. Ou seja, as
emissões evitadas pela produção de óleo de palma (para fins combustíveis) não
compensam as emissões ocasionadas pela queima de petróleo advinda da substituição
de borracha natural por seu equivalente sintético. No entanto, esta correlação está longe
de ser consensual e tem sido objeto de intenso debate entre especialistas.
4.1.2 - Aspectos Específicos da Metodologia Cramer para o Presente Estudo
No presente estudo, o cálculo de emissões de GEE é efetuado na cadeia de produção de
óleo de palma cru (CPO) e do biodiesel (éster etílico de palma - PEE) produzido numa
agro-indústria hipotética situada no polígono do dendê (vide figura 3.1.4), a uma
distância média de 200km de Belém. O Pará, como já foi visto, é o maior produtor do
Brasil, possui uma cultura de cultivo da palma mais desenvolvida e extensas áreas
degradadas aptas ao cultivo da palma próximas aos portos de Belém e Barcarena, bem
mais próximos da Europa do que os portos do Sudeste e Sul.
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Os dados utilizados provêm de diversas fontes de literatura, além de dados obtidos
numa visita de campo realizada em uma agro-indústria de palma em Moju, PA, em 2008
(vide Anexo 1). Dada a diversidade de valores dos parâmetros encontrados na literatura,
alguns baseados em estudos no Sudeste asiático, optou-se aqui por uma postura
conservadora, de forma a maximizar as emissões de GEE da cadeia do dendê. Isto
implica eventualmente na adoção de fatores ainda mais severos do que aqueles
recomendados pela própria Comissão Cramer (p.ex., o fator de emissão de N2O na
utilização de fertilizantes nitrogenados, como será visto abaixo).
BERGSMA et al (2006) não explicitam os gases que devem ser considerados para fins
de cálculo de emissões e tampouco estipulam a janela de tempo para atribuição de GWP
para os mesmos. No entanto, a metodologia de inventário de agricultura, florestamento
e mudança de uso da terra (AFOLU) do IPCC (2006), indica que sejam considerados o
CO2, CH4 e N2O. WICKE et al (2007), ao realizarem cálculos nas emissões de GEE da
cadeia de óleo de palma utilizando a metodologia Cramer, limitaram-se às emissões dos
referidos três gases, com os respectivos GWP atribuídos conforme a janela de tempo de
100 anos (default IPCC). Se, por um lado, os cálculos de GEE em projetos de MDL
utilizam como base o GWP constantes no SAR (2º relatório do IPCC, em 1995), o 3º
princípio do RSB (que trata da redução nas emissões de GEE) sugere explicitamente
que apenas os três gases supracitados sejam considerados e que se adote a janela de 100
anos para fins de GWP, com os valores mais recentes estipulados pelo IPCC. Assim, os
GEE e GWP considerados aqui para os diferentes usos da terra são (IPCC, 2007):


CO2 (GWP = 1);



CH4 (GWP = 25);



N2O (GWP = 298).

Nos parágrafos seguintes são feitas considerações a respeito das emissões de GEE dos
elos da cadeia produtiva da palma de acordo com a metodologia Cramer:
Mudança do Uso da terra: a Metodologia Cramer se baseia no 2006 IPCC Guidelines
for National Greenhouse Gas Inventories, Voume 4 (IPCC, 2006), que leva em conta
mudanças nos estoques de carbono da biomassa (aérea e subterrânea), solos (SOC) e
material orgânico morto (DOM). Esta metodologia é baseada em parâmetros default
para a mudança do uso da terra, de uma categoria (p.ex., floresta, cultivo agrícola,
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campo, pântano etc.) para outra, além de considerar a zona climática (temperada,
tropical etc.)
Por outro lado, o relatório Cramer observou que a metodologia de inventário de GEE do
IPCC não leva em conta a mudança dos estoques de biomassa ao longo do ciclo de vida
de cultivos perenes, de duração plurianual. Isto deve ser contabilizado ao longo da
janela de tempo que representa o ciclo produtivo do cultivo em questão. Assim, a
metodologia do IPCC é aqui modificada para que os cálculos possam incorporar os
efeitos na mudança de uso da terra ao longo da vida útil (econômico) do cultivo, que, no
caso da palma, é de 25 anos (WICKE et al, 2007).
No que toca os estoques de biomassa, considera-se neste estudo a assimilação de CO2
devido à biomassa fixada no tronco, raízes e folhas no final do ciclo de 25 anos. Os
cachos de frutos frescos (cff) e as folhas cortadas nas colheitas ao longo deste período
não são contabilizados. Esta delineação é necessária para que se possa assumir que o
CPO, derivado do cff, possa ser considerado neutro em carbono no resto da cadeia.
Quanto aos estoques de carbono de matéria orgânica morta (DOM) e do solo (SOC), é
calculada a diferença destes estoques ao final de 25 anos de plantio de palma, baseado
num estudo de campo de 30 anos na Indonésia (SYAHRINUDIN, 2005), num solo
(latossolo) e clima (tropical úmido) semelhante àquele predominante na Amazônia, em
relação aos valores default iniciais do IPCC. A escolha deste estudo se deve ao fato de
não haver semelhante conduzido no Brasil abarcando todo um ciclo de cultivo da palma.
Pode-se questionar o fato do presente estudo considerar uma janela de tempo que
abrange um único ciclo de cultivo da palma, ao invés de dois ou três. Em tese, tal opção
seria preferível, não fosse o fato de que é muito arriscado assumir que a maior parte da
frota de veículos automotores continue a ser constituída por motores a combustão
interna (MCI) em 50 ou 75 anos (ao final do 2º e 3º ciclo de produção de dendê). Por
outro lado, dado o imenso estoque mundial de veículos com MCI e a infraestrutura
existente de distribuição de combustíveis, é muito razoável supor que numa janela de 25
anos a frota veicular será ainda preponderantemente baseada nesta tecnologia. Ou seja, a
opção pelo uso de biocombustíveis (etanol e biodiesel) tem sido encarada como uma
solução de transição, até que novas tecnologias de tração (motores elétricos com
baterias de alta capacidade, células a combustível etc.) estejam disseminadas.
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Cultivo da Palma: a produção de cff na plantação de palma demanda várias entradas de
materiais e energia que emitem GEE. Neste elo da cadeia, decidiu-se contabilizar toda a
energia fóssil (diesel) consumida na agro-indústria, visto que a maior parte se deve ao
transporte dos cachos para a planta de extração de óleo. Conforme sugestão do Relatório
Cramer, as emissões devido à produção de maquinário agrícola e industrial e das
instalações não são consideradas, devido a estudos que mostram ser estas muito baixas
comparadas ao resto da cadeia (na janela de tempo considerada). Pelo mesmo motivo,
as emissões dos defensivos agrícolas também são desprezadas (BERGSMA et al, 2006).
O relatório Cramer sugere calcular apenas as emissões da produção e aplicação dos
fertilizantes nitrogenados (N), pois as emissões totais na produção e aplicação de fosfato
(P) e potassa (K) são aproximadamente 40 vezes menores do que a do primeiro
(BERGSMA et al, 2006). IPCC (2006) sugere o uso do valor default de 1% do N
aplicado ao solo ser emitido na forma de N2O (emissões diretas) e uma fração menor
devido à percolação e volatilização (emissões indiretas). Por conservadorismo, optou-se
por utilizar o valor de 5%, limite máximo estimado por CRUTZEN et al (2007) para a
soma das emissões diretas e indiretas deste GEE. Em plantios de palma, é muito comum
a reciclagem de parte da biomassa, com o retorno ao solo das folhas e dos cachos de
frutos vazios. Assume-se que estas emissões são neutras, sofrendo decomposição
aeróbica, ou seja, o carbono da biomassa retorna à atmosfera na forma de CO2.
Como a produção de cff e as atividades mudam conforme a idade da plantação, este
estudo utiliza valores médios de consumo de diesel e fertilizantes.
Planta de produção de CPO e Biodiesel: as emissões de GEE neste estágio são
produzidas primariamente pela utilização eventual de grupo-gerador diesel para geração
de eletricidade e no tratamento do efluente líquido (POME) resultante na extração do
CPO e óleo de palmiste (PKO). Conforme visto no capítulo 3, os subprodutos da
extração do CPO incluem os cachos de frutos vazios (cfv), a fibra, a torta de palmiste
(que pode ser um co-produto, por ter valor comercial) e as cascas de palmiste (PKS). A
fibra e o PKS são queimados para a geração de energia (calor, vapor, eletricidade), daí
serem consideradas neutras em carbono, pois o mesmo foi seqüestrado previamente pela
plantação. Os cfv são retornados à plantação como fertilizante orgânico e, como já
exposto acima, são considerados neutros em carbono.
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PKO e a torta de palmiste são, em tese, sujeitas a créditos de emissão: eles podem
substitutir, respectivamente, surfactantes (derivado de petróleo) e farelo de soja, que
emitem GEE em suas cadeias produtivas. Assim, podem-se subtrair estas emissões por
conta da substituição dos mesmos por estes derivados da palma. No entanto, no estudo
de caso realizado verificou-se que a torta de palmiste é, na prática, jogada na caldeira
para queima, por falta de atratividade comercial, de forma que será desprezado neste
estudo o crédito deste co-produto. Quanto ao PKO, não será, para esta dissertação,
calculado crédito de emissão devido a pouca disponibilidade de estudos que indiquem
de forma rigorosa os seguintes fatores: i) as emissões devidas exclusivamente à
produção de PKO; ii) as emissões de CH4 e N2O na produção de surfactantes a base de
petróleo; iii) a exata correspondência mássica entre surfactantes oleoquímicos e
petroquímicos. (WICKE et al, 2007).
Da mesma forma, a substituição de glicerina petroquímica pelo correspondente
oleoquímico também renderia, em tese, créditos na produção de biodiesel. Entretanto,
como foi visto no capítulo 2, apenas grandes empresas possuem capital suficiente para
purificar a glicerina (em grau farmacêutico ou alimentício) de modo a torná-la
economicamente rentável. Na prática, a maioria das empresas encara a glicerina bruta
como um passivo ambiental. Desta forma, não serão considerados, para esta dissertação,
créditos pela geração de glicerina no processo de produção de PEE.
Conforme mencionado no capítulo 3, POME é um efluente líquido gerado na planta de
extração de óleos e que resulta, durante seu tratamento em lagoa de decantação, na
geração de CH4, que, como foi visto acima, possui GWP 25 vezes maior do que o CO2
(IPCC, 2007). No estudo de caso realizado, POME é jogado diretamente na plantação
(como fertilizante), de forma que muito pouco CH4 é gerado. Por conta de uma
abordagem conservadora (este não é um procedimento consensual na indústria), foi
considerada a adoção de lagoas de decantação, com valores de emissão de CH4 baseado
em literatura (REIJNDERS et HUIJBREGTS, 2006).
O estudo de caso realizado mostra que existe um excedente de energia dos resíduos de
biomassa de dendê que facilmente endereça as necessidades da planta de biodiesel
(assumindo que a mesma se encontre anexa à usina de extração), de acordo com
informações obtidas com o responsável técnico da planta de biodiesel localizada no
Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais (IVIG), campus da UFRJ.
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Parâmetros desta planta serão utilizados neste trabalho para o cálculo de emissões na
conversão de CPO em biodiesel.
Transporte: as emissões de GEE neste elo da cadeia foram àquelas devido ao transporte
de CPO e PKO do polígono do dendê para Belém (via balsa, meio de transporte mais
usado na região) e daí para Roterdam (via navio), principal porto da Holanda e principal
mercado de óleos vegetais na Europa.
Uso final: conforme já mencionado, as emissões na queima de CPO e PEE são neutras
em carbono, pois este já foi fixado previamente no crescimento da palma.
As emissões na mudança de uso da terra e no manejo do plantio são tipicamente
proporcionais à área utilizada, daí o indicador obtido ser CO2-eq./ha. Para a conversão
em CO2-eq./GJ, é preciso, a partir dos coeficientes técnicos típicos na agro-indústria da
palma (vide a tabela 4.1.2), calcular a quantidade média de energia produzida em 1 ha.,
ao longo de um ciclo de plantio.
É importante notar que, apesar do óleo de palmiste também ser passível de ser usado
como combustível (in natura ou transformado em biodiesel), na prática isto não ocorre
(nem há perspectivas de ocorrer), devido ao seu alto valor de mercado no setor de
oleoquímica. Assim, será considerada apenas a produtividade na produção de CPO.
Tabela 4.1.2: Parâmetros de rendimento médio relevantes na Agro-Indústria da Palma
Parâmetro
Tempo de Rotação do Plantio
Produção média (25 anos) de Cachos de Frutos
Frescos (cff)
Taxa de extração de óleo de palma (kg CPO/kg cff)
Conteúdo energético CPO (PCI)11

Unidade
anos
t cff/ha.*ano

Valor
25
18

Fonte
Capítulo 3
Tabela 3.1.2

%
GJ/kg.

20
0,037

Figura 3.2.1
Reinhardt et al, 2007

Baseado nos parâmetros acima, temos que a energia (CPO) média produzida em 25 anos
em 1 ha de palma = 18 t cff/ha/ano x 0,20 t CPO/t cff x 37 GJ/t CPO x 25 anos = 3330
GJ/ha. Este fator de conversão será utilizado na próxima seção. Foi considerado o PCI,
pois este reflete melhor a disponibilidade energética líquida de um combustível.
11

PCI – Poder Calorífico Inferior: – “Quantidade de energia liberada na forma de calor, na combustão
completa de uma quantidade definida de gás com o ar, à pressão constante e com todos os produtos de
combustão retornando à temperatura inicial dos reagentes, sendo que todos os produtos inclusive a água
formada na combustão estão no estado gasoso”. (resolução ANP 128/2001)
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4.2 - Emissões de GEE na cadeia produtiva do óleo e biodiesel de palma na
Amazônia
Esta seção é dedicada ao cálculo das emissões de GEE na cadeia produtiva do CPO e do
PEE na Amazônia, verificando se as mesmas atendem às exigências impostas pela
Metodologia Cramer (conforme seção 4.1.1):


biocombustível para transporte (no caso, PEE) -> redução de, no mínimo, 30%
em relação à cadeia do combustível fóssil equivalente (diesel mineral). Desta
forma, o indicador adotado será expresso em kg CO2-eq. / GJ;



bioeletricidade (no caso, CPO) -> redução de 50% a 70% em relação à cadeia do
combustível fóssil de referência (GN ou carvão). Como CPO é comumente
utilizado na Europa como combustível em termelétricas, o indicador de emissões
será expresso em kg CO2-eq. / MWh.

Dois cenários de uso prévio da terra serão considerados nesta dissertação, por
representarem os extremos, no que toca o estoque de biomassa:


Cenário 1: o cultivo ocorre em área previamente coberta por floresta tropical
primária;



Cenário 2: o cultivo ocorre em área degradada, apenas com vegetação rasteira
remanescente.

Emissões na Mudança no Uso do Solo: Na composição do peso da biomassa vegetal
seca, aproximadamente 50% é composto de carbono. Assim, quando a cobertura vegetal
é alterada por uma ação que reduz a sua quantidade total de biomassa (aérea e do solo),
a maior parte do carbono é liberada na atmosfera sob forma de CO2. Conforme exposto
na seção 4.1, as mudanças de estoque de carbono a serem consideradas são àquelas
sugeridas pelo IPCC (2006), sempre considerando uma janela de tempo de 25 anos,
equivalente a um ciclo de cultivo da palma:


Biomassa aérea e subterrânea. De acordo com as diretrizes Tier 1, considera-se
que não há mudanças de estoque de biomassa subterrânea. Assim, apenas a
mudança no estoque de biomassa aérea será considerada.
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Matéria orgânica morta (DOM) – serrapilheira e galhos caídos. O carbono
existente no uso prévio da terra é estimado com valores default IPCC. Nos 25
anos do ciclo de cultivo da palma, DOM é gerado por conta do depósito de
folhas e dos cachos de frutos vazios.



Carbono orgânico estocado no solo (SOC) – os estoques antes da conversão não
são baseados em valores default do IPCC, pois este faz estimativas para
diferentes tipos de solos somente até 30 cm. de profundidade. Assim, optou-se
por utilizar estudos da FAO (2001), que consideraram os estoques de carbono
até uma profundidade de 1 metro, de forma a compatibilizar com os valores
obtidos num estudo de campo de longa duração (SYAHRINUDIN, 2005), aqui
utilizado como referência.

Para calcular o estoque de carbono em biomassa, é necessária a multiplicação do peso
seco da mesma pelo percentual de carbono presente nela. A tabela 4.2.1 mostra valores
estimados médios dos estoques de carbono de biomassa nos diferentes usos da terra.
Tabela 4.2.1: Estoques de biomassa e C típicos em diferentes usos da terra
Uso da terra

Unidade

Floresta tropical densa

tC/ha.

tC (t mat.seca x
fração C)
300 x 0.49 = 147

Área Degradada
Variação de biomassa
subterrânea
Dendezal após 25 anos

tC/ha.
tC/ha.

6.2 x 0.4 = 2.5
0

tC/ha.

118 x 0.41 = 48.4

Comentários

Fonte

América
do
Sul e Central
gramínea
Tier 1

IPCC, 2006
IPCC, 2006
IPCC, 2006
SYAHRINUDIN,
2005

Baseada na tabela acima, as emissões na mudança de uso da terra devido à variação de
biomassa aérea em 25 anos são as seguintes:
Área degradada -> Plantação: (2.5 – 48.4) tC/ha x 44 mol CO2/12 mol C = - 168.300 kg
CO2/ha. Com o fator de conversão obtido na seção 4.1.1, temos: 1 ha/3330 GJ x (168.300 kg CO2/ha) = - 50,54 kg CO2/ GJ.
Floresta tropical densa -> Plantação: (147 – 48.4) tC/ha x 44 mol CO2/12 mol C =
361.533 kg CO2/ha. Da mesma forma: 1 ha/3330 GJ x (361.533 kg CO2/ha) = 108,50 kg
CO2/ GJ.
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A tabela 4.2.2 abaixo mostra a variação de estoques de C no solo (SOC) e matéria
orgânica morta (DOM), nos diversos contextos de uso da terra:
Tabela 4.2.2: Variação de estoques de C no solo (SOC) e matéria orgânica morta (DOM)
Parâmetro
Estoque DOM - floresta

Unid.
tC/ha.

Estoque C
2.1

Estoque DOM – área degradada
Estoque DOM - dendezal (25 anos)

tC/ha.
tC/ha.

0
5.9

Estoque SOC (1m) solo florestal

tC/ha.

100

Estoque SOC (1 m) área degradada

tC/ha.

80

Estoque SOC (1 m) dendezal (25
anos)

tC/ha.

100

Comentários
Floresta tropical,
decídua

Latossolo,
trópico úmido
Gramínia –
Imperata
cylindrica

Fonte
IPCC, 2006
IPCC, 2006
SYAHRINUDIN
, 2005
FAO, 2001
SYAHRINUDIN
, 2005
SYAHRINUDIN
, 2005

Emissões na mudança de uso da terra devido à variação de DOM e SOC em 25 anos:
Área degradada -> Plantação: [(0 – 5.9) + (80 - 100)] tC/ha x 44 mol CO2/12 mol C = 94.967 kg CO2/ha. Usando o fator de conversão, temos:
1 ha/ 3330 GJ x (-94.967 kg CO2/ha) = - 28,52 kg CO2/ GJ.
Floresta tropical densa -> Plantação: (2.1 – 5.9) tC/ha x 44 mol CO2/12 mol C = 59.400 kg CO2/ha. Convertendo, temos: 1 ha/ 3330 GJ x (- 59.400 kg CO2/ha) = - 17,84
kg CO2/ GJ.
Fazendo a consolidação da variação dos estoques de carbono em função da mudança de
uso da terra, tem-se o seguinte:
Área degradada -> Plantação: (- 50,54 - 28,52) kg CO2/ GJ = - 79,06 kg CO2/ GJ
Floresta tropical densa -> Plantação: (108,50 - 17,84) kg CO2/ GJ = 90,66 kg CO2/ GJ.
A partir do resultado acima, pode-se concluir que, mesmo num período de 25 anos, o
dendezeiro não é capaz de repor o carbono que se encontrava estocado numa floresta
tropical primária. Entretanto, existe um nítido sequestro de carbono quando uma área
degradada (com biomassa residual) é substituída por um plantio de dendê.
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Cabe aqui fazer uma observação a respeito da biomassa (principalmente aérea)
remanescente após um ciclo de cultivo de dendê: no Brasil (em particular, no Pará), as
(poucas) áreas de cultivo neste estágio costumam ser abandonadas e novas áreas passam
a ser cultivadas, por conta da existência de amplo espaço disponível e também pela
maior chance de ataque do amarelecimento fatal em áreas de replantio.
Por outro lado, na Malásia, onde as restrições de espaço são muito maiores, costuma-se
adotar uma de duas medidas: i) cortar os troncos e copas em pequenos pedaços,
espalhando o material para reciclagem de nutrientes (mulching), descrito no capítulo 3;
ii) processamento do tronco para transformá-lo em MDF (médium density fiberboard),
placa de fibra de madeira de média densidade fabricada através da aglutinação destas
fibras com resinas sintéticas e outros aditivos. De acordo com BASIRON et WENG
(2004), quando convertido em MDF, o tronco possui maior valor econômico (numa
base mássica) do que o próprio óleo de palma.
Emissões na Plantação de Palma: Conforme sugerido pela Metodologia Cramer, neste
elo da cadeia produtiva, as emissões relevantes a serem consideradas são aquelas
relativas ao uso de combustíveis fósseis (basicamente diesel), além da produção e
aplicação de fertilizantes nitrogenados. No caso deste último, foi considerado que os
cachos de frutos vazios são devolvidos ao cultivo, com ciclagem de nutrientes, pois este
é um procedimento padrão adotado na cadeia da palma. A tabela 4.2.3 mostra, entre
outros parâmetros, as emissões na produção de uréia (que contém 46% de N em base
molar), principal fertilizante nitrogenado utilizado no mundo, e, em particular, no
Brasil. A unidade “kg N2O-N/kg N aplicado” significa o percentual de nitrogênio de um
fertilizante (nitrogenado) que, direta ou indiretamente (CRUTZEN et al., 2007), é
emitido para a atmosfera sob a forma de N2O.
Tabela 4.2.3: Emissões de GEE na Plantação da Palma
Parâmetro
Consumo de Diesel
Emissão na queima de Diesel
Fator de conversão (WTW/TTW)

Unidade
GJ/ha.*ano
Kg CO2 /GJ
adimensional

Valor
3,2
74,1
1,189

Emissões na produção de Uréia [CO
(NH2)2] -> 46% N
Quantidade Aplicação de N
Fator de Emissão de N2O (direto e
indireto) na aplicação de fertilizante N

kg CO2-eq/kg N produzido

4,0

Fonte
WICKE et al, 2007
IPCC, 2006
EDWARDS et al,
2006
WICKE et al, 2007

Kg N/ ha.*ano
Kg N2O-N/kg N aplicado

145
0,05

Tabela 3.2.4
CRUTZEN et al, 2007
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Emissões no uso de Diesel na plantação: 3.2 GJ/ha*ano x (74,1 x 1,189) kg CO2/GJ x
25 anos = 7.048 kg CO2/ha. Convertendo, temos: 1 ha/3300 GJ x 7.048 kg CO2/ha =
2,14 kg CO2-eq/GJ.
Emissões devido à produção de fertilizantes: 4 kg CO2-eq/kg N x 145 kg N/ ha*ano =
580 kg CO2-eq/ha*ano.
Emissões de N2O devido à aplicação de fertilizantes: 145 kg N/ha*ano x 0,05 kg N2O N/kg N x 44 mol N2O/28 mol N2O-N x 298 (GWP N2O) = 3.395 kg CO2-eq/ha*ano
Fazendo a conversão, temos as seguintes emissões totais com fertilizantes: (580 +
3.395) kg CO2-eq/ha*ano x 25 anos x 1 ha/3300 GJ = 30,11 kg CO2-eq/GJ.
Total das emissões na plantação: (2,14 + 30,11) kg CO2-eq/GJ. = 32,25 kg CO2-eq/GJ.
Analisando os valores acima, percebe-se que as emissões com o uso de fertilizantes
nitrogenados são substancialmente maiores do que àquelas devido ao uso de diesel. Isto
se deve a dois fatores: i) o dendê, apesar de ser um cultivo perene, demanda quantidade
expressiva de nitrogênio, pois produz quantidade prodigiosa de biomassa, cujos
nutrientes precisam ser repostos; ii) devido à baixa mecanização, proximidade da área
de cultivo com a planta de extração de óleo e sua grande produtividade como
oleaginosa, o uso de diesel é menor (por unidade de energia produzida) do que o da
maioria dos cultivos energéticos.
Emissões na Indústria de Extração de CPO: como já explicado no capítulo 3, o dendê
produz um grande excedente de biomassa, mais do que suficiente para atender às
necessidades energéticas das usinas de extração de óleo e mesmo à conversão deste em
biodiesel, pois a transesterificação é um processo pouco energo-intensivo. Conforme
dados do estudo de caso (Anexo 1), para a produção de CPO é necessário apenas 1/3 do
total das fibras da polpa e cascas das sementes processadas para atender às necessidades
de vapor e calor da usina. Apesar de diversas indústrias nacionais e malasianas gerarem
eletricidade a partir destes excedentes de biomassa, optou-se nesta dissertação em
assumir que a demanda é atendida pela rede elétrica, por ser muitas vezes o caso, mais
por uma questão econômica do que técnica. No polígono do dendê paraense, a
eletricidade é fornecida pelo Sistema Interligado Nacional (SIN) e o fator de emissões
(CO2-eq/MWh) no seu fornecimento foi obtido no site do MCT (2008), relativo à média
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de 2007. A tabela 4.2.4 relaciona as emissões no processo de extração de CPO,
incluindo aquelas devido aos efluentes (POME):
Tabela 4.2.4: Parâmetros para cálculo de emissões no processo de extração de CPO
Parâmetro
Eletricidade para extração de CPO
Energia térmica na extração de CPO
Emissões na geração elétrica (média
SIN – ano 2007)
Emissões de POME (65% CH4 –
tanque aberto)

Unidade
kWh / GJ CPO
GJ / GJ CPO
t CO2-eq/ MWh

Valor
4,2
0
0,0775

Fonte
Estudo de caso
estudo de caso
MCT

kg CO2-eq / kg CPO

0,2

REIJNDERS &
HUIJBREGTS, 2006

Emissões devido à eletricidade na extração de CPO: 4,2 KWh/GJ CPO x 0,0775 kg.
CO2-eq/kWh = 0,33 kg CO2-eq/ GJ CPO.
Emissões devido ao POME = 0,2 kg CO2-eq/ kg CPO x kg CPO/ 0,037 GJ = 5,41 kg
CO2-eq/ GJ CPO.
Emissões totais na produção de CPO = (0,33 + 5,41) = 5,74 kg CO2-eq/GJ CPO.
A partir dos números acima, pode-se concluir que as emissões no processo de extração
de óleo de palma são baixas devido à quase nula demanda energética externa (em vários
casos, agro-indústrias de dendê vendem eletricidade para concessionárias locais), além
das relativamente baixas emissões associadas aos efluentes líquidos. Como em tese o
carbono proveniente de resíduos sólidos (fibras, cascas, cachos de frutos vazios, folhas
etc.) sofre combustão completa (na caldeira ou no campo), suas emissões líquidas
podem ser consideradas nulas, pois eles retornam à atmosfera da mesma forma que
foram originalmente apreendidos na fotossíntese, ou seja, como CO2.
Emissões na Conversão de CPO em Biodiesel: conforme explicado acima, o excedente
de biomassa na produção de CPO é suficiente para atender a demanda de calor para a
transesterificação. Por ainda não haver um parque industrial diversificado de fabricantes
de plantas de biodiesel, a demanda de eletricidade neste processo foi obtida, como já
explicado na seção 4.1, a partir de uma planta de biodiesel localizado no campus
universitário da UFRJ (COPPE/IVIG).
Para o cálculo das emissões totais na produção de PEE, é necessário levar em conta
aquelas associadas ao etanol anidro, conforme o balanço mássico de transesterificação
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(rota etílica) mostrado na figura 2.5.1: 1000 kg. óleo (CPO) + 500 kg. etanol anidro +
20 kg. KOH -> 1052 kg. PEE + resíduos (glicerina, etanol, catalisador etc.) Devido à
pequena quantidade de KOH usado na reação, e por se tratar de um produto cuja
fabricação não é energo-intensiva, suas emissões serão desconsideradas nesta
dissertação. Os parâmetros relevantes para o cálculo de emissões na produção de PEE
encontram-se na tabela 4.2.5 abaixo:
Tabela 4.2.5: Parâmetros para cálculo de emissões no processo de conversão de CPO em PEE
Parâmetro
Eletricidade para conversão CPO ->
PEE
Aporte externo de energia térmica para
a conversão CPO -> PEE
Emissões na geração elétrica (média
SIN – ano 2007)
Emissões de Etanol anidro (EtOH)

Unidade
kWh / GJ PEE

Valor
0,7

Fonte
IVIG, 2008

GJ / GJ PEE

0

estudo de caso

t CO2-eq/ MWh

0,0775

MCT

kg CO2-eq / kg EtOH

0,55 12

Macedo, 2006

Emissões devido à eletricidade usada na transesterificação: 0,7 KWh/GJ PEE x 0,0775
kg. CO2-eq/kWh = 0,05 kg CO2-eq/ GJ PEE.
Emissões em 1 kg PEE devido às emissões de seus reagentes: emissões 1 kg CPO x
(1000 kg/1052 kg) + emissões 1 kg EtOH x (500 kg/ 1052 kg) = (0,95) emissões 1 kg
CPO + (0,55 kg CO2-eq x 0,48) = (0,95) emissões 1 kg CPO + 0,26 kg CO2-eq.
Observando o PCS (GJ/kg) do CPO e PEE nas tabelas 2.4.2 e 2.4.6, respectivamente,
vê-se que a diferença é desprezível (39,30 vs. 39,07 GJ/ton.), o que permite concluir que
o PCI dos dois também é, aproximadamente, o mesmo (37,0 GJ/ton.). Desta forma,
pode-se considerar que as emissões de 1 GJ PEE = 0,95 x emissões 1 GJ CPO (até este
elo da cadeia) + 0,26 kg CO2-eq (etanol) + 0,05 kg CO2-eq. (eletricidade na
transesterificação).
Pela expressão acima, pode-se notar que as emissões de PEE são muito próximas das de
CPO devido a alguns fatores: i) a transesterificação é um processo pouco energointensivo, não demandando um aporte de energia extra, além daquele suprido pela usina
de extração de óleo; ii) esta reação demanda pouca eletricidade e, como o Brasil possui
uma matriz elétrica limpa (majoritariamente hidrelétrica), o fator de emissão de

12

Emissões de CO2 do etanol = 34,5 kg. CO2 -eq/ t cana * 1 t cana / 80 lt * 1 lt / 0,79 kg = 0,55 kg. CO2 /
kg etanol
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eletricidade é baixo; iii) o etanol de cana-de-açúcar usado na reação possui fator de
emissão muito baixo, como já é fartamente conhecido.
Quanto a este último, em tese, as emissões relativas ao transporte do etanol até a planta
de biodiesel deveriam ser contabilizados. Este fator foi desprezado, pois, como a
contribuição das emissões da cadeia de produção do etanol na composição das emissões
do PEE é muito pequena, as emissões adicionais no transporte do etanol serão apenas
marginalmente maiores, mesmo considerando o deslocamento a partir da região
Sudeste, maior produtora nacional. Caso PEE passe a ser produzido em grandes
volumes, será necessário considerar também as emissões da expansão marginal do
cultivo da cana-de-açúcar para atender a demanda. Este fator será, aqui, desconsiderado,
dado os seguintes fatores: i) a produção atual de etanol no Brasil é dezenas de vezes
maior do que a de óleo de dendê; ii) o Brasil é o maior exportador mundial de etanol.
Sendo assim, seria possível desviar parte deste volume para atender a produção de
biodiesel; iii) é possível reciclar o excedente de etanol usado na transesterificação.
Emissões no Transporte: Neste estudo, assume-se que a produção de CPO e PEE ocorre
em Moju, principal produtor nacional de dendê, de onde a produção segue de balsa até
Belém, onde é embarcado de navio até Roterdam, principal porto da Holanda. A tabela
4.2.6 mostra as distâncias consideradas e as emissões decorrentes do transporte dos dois
produtos, considerando que o conteúdo energético por unidade de massa dos dois é o
mesmo = 37 GJ/ton.
Tabela 4.2.6: Emissões no transporte de CPO e/ou PEE de Moju, PA, até Roterdam, Holanda
Trajeto
Moju – Belém
Belém – Roterdam
Total

Tipo de
transporte
Balsa
Navio
-

Distância
(km.)
200
9770
9970

Emissões (gCO2eq/ton.*km)
58,8
8,59
-

Fonte
WICKE et al, 2007
WICKE et al, 2007
-

Emissões no transporte: [200 km x 58,8 g CO2 -eq/ t*km + 9770 km x 8,59 g CO2 eq/t*km] x 1t/ 37 GJ = 2,59 kg CO2 -eq/ GJ (CPO ou PEE)
Por se encontrar mais próximo da Europa, as emissões devido ao transporte de CPO ou
PEE de Belém até Roterdam são menores do que aqueles a partir de portos do Sudeste
ou Sul. Da mesma forma, a distância de Roterdam até Kuala Lumpur, maior centro de
escoamento de CPO no mundo, é muito maior: 15.500 km (WICKE et al, 2007).
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Emissões Totais na Cadeia de Produção de CPO: como foi assumido que CPO é fonte
de bioeletricidade, é necessário converter suas emissões de kg CO2-eq/GJ para kg CO2eq/MWh. Temos que 1 GJ = 0,278 MWh. Assumindo uma usina térmica com eficiência
= 35% (típico de uma térmica de ciclo aberto), temos: 1 GJ -> 0,278 x 0,35 = 0,097
MWh. A tabela 4.2.7 abaixo resume as emissões na produção de CPO, comparando-as
com as emissões de GN (referência) para geração de eletricidade.
Tabela 4.2.7: Emissões na cadeia de produção de CPO para bioeletricidade (kg CO2-eq/ MWh):
Parâmetro
Mudança de uso da terra
Plantação de Palma
Extração de CPO e tratamento de efluentes
Emissões no transporte
Emissões pela queima do combustível
Emissões totais cadeia CPO (kg CO2-eq/GJ)
Emissões cadeia CPO bioeletricidade (kg CO2eq/MWh)
Emissões cadeia fóssil (térmica GN) de referência
(kg CO2-eq/MWh)
Emissões máximas bioeletricidade (70% redução em
relação às emissões de referência) (kg CO2-eq/MWh)

Terra Degradada ->
Dendezeiro
- 79,06
32,25
5,74
2,59
0
-38,48
- 396,70

Floresta Tropical
Densa -> Dendezeiro
90,66
32,25
5,74
2,59
0
131,24
1353,30

404

404

121,20 > -396,70
Atende

121,20 < 1353,30
Não Atende

Emissões Totais na Cadeia de Produção de PEE: Como visto acima, as emissões de
biodiesel de palma (PEE)/GJ = 0,95 x emissões 1 GJ CPO (até sua produção) + 0,26 kg
CO2-eq (etanol) + 0,05 kg CO2-eq.(eletricidade na transesterificação) + 2,59 kg CO2-eq
(transporte até Roterdam) = 0,95 x emissões CPO (até sua produção) + 2,90 kg CO2-eq/
GJ. A tabela 4.2.8 mostra as emissões de PEE nos dois cenários de uso prévio da terra
(área degradada e floresta tropical densa). Da mesma forma que no caso de CPO,
somente o PEE produzido em área degradada passa a exigência da Comissão Cramer de
mitigação de emissões de GEE.
Tabela 4.2.8: Emissões na cadeia de produção de PEE para transporte (kg CO2-eq/ GJ):
Parâmetro
Emissões CPO até produção (kg CO2-eq/GJ)
Emissões na cadeia de PEE (0,95*emissões CPO) + 2,90
Emissões cadeia fóssil (óleo diesel) de referência (kg CO2eq/GJ)
Emissões máximas biodiesel (30% redução em relação às
emissões de referência) (kg CO2-eq/GJ)

Terra Degradada ->
Dendezeiro
-35,89
- 37,00
89,30

Floresta Tropical
Densa -> Dendezeiro
128,65
125,12
89,30

-37,00 < 62,5
Atende

125,12 > 62,5
Não Atende
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Olhando as duas tabelas acima, é possível extrair as seguintes conclusões:


O uso prévio da terra é o fator mais importante para determinar a viabilidade do
uso de CPO ou PEE como fontes bioenergéticas mitigadoras de GEE. Como já
visto, o dendê é a oleaginosa mais produtiva (GJ/ha) que há e mesmo assim não
é capaz de compensar as emissões advindas do desflorestamento de uma área
para seu plantio numa janela de 25 anos. Logo, pode-se concluir que o mesmo
ocorre para qualquer outra oleaginosa. Este resultado é consistente com vários
estudos recentes (FARGIONE et al., 2008; SEARCHINGER et al., 2008) que
criticam o alegado benefício de mitigação de GEE de biocombustíveis,
afirmando que estudos anteriores não levavam em conta o uso prévio da terra.



O uso de fertilizantes nitrogenados é o segundo fator mais importante de
emissões de GEE, fato pouco destacado na maioria dos estudos. No caso desta
dissertação, ao invés de se utilizar o fator default do IPCC (2006), optou-se por
um fator elevado de emissão de N2O baseado em CRUTZEN et al. (2007). Este
estudo analisou as emissões de N2O na cadeia agrícola de três importantes
biocombustíveis (etanol de cana-de-açúcar, etanol de milho e biodiesel de
colza), e chegou a conclusão que, no caso dos dois últimos, apenas as referidas
emissões de N2O são suficientes para gerar mais GEE (em termos de CO2-eq) do
que combustíveis fósseis equivalentes.



As emissões na extração de CPO e posterior conversão em PEE são
comparativamente baixas, pois o dendê, ao contrário da grande maioria das
oleaginosas, produz biomassa excedente em suficiência para atender toda a
demanda energética nos processos de produção dos referidos produtos.

4.3 - Outras Mudanças de Uso da Terra na Amazônia
4.3.1 – Considerações sobre outros usos da terra na Amazônia à luz da Metodologia
Cramer
Conforme visto na seção 4.1, o critério de sustentabilidade de energia de biomassa
definido pela Comissão Cramer baseia-se em seis temas, que incluem, além das
emissões de GEE da cadeia produtiva do agroenergético sob análise, a sustentabilidade
do meio-ambiente, a biodiversidade, a competição com produção de alimentos, bemestar social e prosperidade.
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Como alguns dos conceitos acima possuem boa dose de subjetividade, é necessária uma
análise comparativa destes parâmetros entre os diversos usos da terra factíveis na
Amazônia, de forma que se verifique qual ou quais aqueles que mais trazem benefícios
sociais, econômicos e ambientais. Afinal, é possível concluir que a cadeia da palma para
produção de biocombustíveis atende ao critério de emissões de GEE (conforme
mostrado na seção anterior, quando terra degradada é utilizada para seu cultivo), mas
que, sob outros aspectos, este uso da terra não é tão sustentável quanto outros usos
alternativos da mesma, o que poderia potencialmente inviabilizar a aprovação do CPO e
PEE, sob a ótica da Metodologia Cramer, como biocombustíveis sustentáveis.
Na Amazônia, a principal conotação do conceito de desenvolvimento sustentável tem
sido o estímulo às atividades que possam colaborar com a redução do ritmo de
destruição de sua cobertura vegetal, que possam integrar preocupações como a geração
de empregos, a melhoria da qualidade de vida e o aporte de fluxos monetários
necessários ao crescimento econômico da região (FREITAS et ROSA, 1996).
São diversos os usos da terra na Amazônia, mas, considerando a realidade atual e
cenários de curto e médio prazo para o Bioma Amazônico (em particular, o Pará), as
atividades alternativas escolhidas para comparação são o cultivo itinerante, a pecuária e
o cultivo de soja. Assim, arbitrou-se, nesta dissertação, por uma análise qualitativa e
quantitativa destes usos da terra vis a vis o cultivo da palma no que toca os critérios
delineados pela Metodologia Cramer. Outros usos da terra, como manejo agro-florestal
não serão considerados aqui, uma vez que esta dissertação está focalizada no uso de
terras que já se encontram degradadas.
Quaisquer critérios quantitativos devem ter como unidade básica a área de terra em uso.
Assim, propõe-se os seguintes indicadores, levando-se em conta uma janela de 25 anos:


Indicador ambiental: kg CO2-eq emitido / ha.



Indicador econômico: R$ receita / ha.



Indicador social: número de empregos gerado / ha.

As próximas subseções apresentam uma análise superficial dos indicadores acima para
cada um dos supracitados usos da terra, além de considerações subjetivas das mesmas,
de forma a permitir uma comparação com o cultivo da palma.
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4.3.2 – Cultivo Itinerante
O cultivo itinerante é a forma tradicional de cultivo da Amazônia, praticada por boa
parte dos agricultores familiares e que vem sendo utilizado há muito tempo, por se tratar
de um manejo iniciado pelas tribos indígenas da região. Consiste na erradicação da
vegetação presente em florestas primárias, através da derrubada de árvores e queima da
vegetação remanescente, para a implantação (por poucos anos) de cultivos de
subsistência, como o arroz, milho, feijão, mandioca, deixando-a depois em pousio
(repouso) por vários anos. O número de anos de cultivo contínuo numa área varia em
função da fertilidade natural do solo, mas na maioria das vezes não ultrapassa dois anos,
devido à baixa fertilidade na maioria dos solos amazônicos. Quando a atividade deixa
de ser compensadora (quando as fontes naturais de nutrientes são exauridas), a área é
abandonada e, por conta do baixo preço da terra, busca-se novas áreas de floresta
primária para derrubar e queimar.
Por conta disso, grandes extensões de área da Amazônia são cobertas por florestas
secundárias originadas de áreas abandonadas pela agricultura ou pastagem, uma vez que
o fogo é ainda o principal trato cultural utilizado no preparo de solo para agricultura e
pecuária, tanto pelos pequenos como pelos grandes fazendeiros. Se o agricultor
porventura não dispõe de áreas de floresta primária, passa a utilizar de floresta
secundária, denominada "capoeira” ou “juquira”, com vários anos de pousio.
Qual a contribuição destes pequenos agricultores para o desmatamento da Amazônia?
Um indicador é o comportamento dos assentados por programas de reforma agrária. De
acordo com BRANDÃO Jr. et SOUZA Jr.(2006), entre 1970 e 2002 o INCRA criou
1.354 assentamentos na Amazônia Legal, beneficiando 231.815 famílias em uma área
total de 230.858 km2, concentrados ao longo das principais rodovias e do “Arco do
Desmatamento”. Os autores avaliaram que aproximadamente 106.000 km2 (49% da
área dos assentamentos) foram desmatados até 2004, representando 15% do
desmatamento total da região (cerca de 696.000 km2). Entre 1997 e 2004, a taxa de
desmatamento nos assentamentos foi de 1,8% ao ano, correspondendo a quatro vezes à
taxa média de desmatamento na Amazônia. Ainda segundo o estudo, entre 1997 e 2002,
em média 76% de todos os lotes para reforma agrária na Amazônia estabeleceram-se
onde havia floresta em pé, sendo apenas 24% deles criados em áreas já desmatadas. O
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Estado do Pará detém a maior área de assentamentos (32%), seguido por Rondônia
(17%) e Mato Grosso (15%), como pode ser visto na figura 4.3.1:

Figura 4.3.1 - Área desmatada até 2004 (em km² e %) nos assentamentos mapeados por Estado
Fonte: BRANDÂO Jr. et SOUZA Jr. , 2006

Qual o impacto que a cultura itinerante provoca no que diz respeito às emissões de
carbono? De acordo com FREITAS et ROSA (1996), a passagem de uma superfície de
floresta primária para a cultura itinerante representa uma liberação líquida de carbono
da ordem de 73 t C- CO2/ha, ou redução de 32% do teor inicial de carbono da floresta.
Segundo os autores,
“a passagem de uma superfície de floresta tropical úmida densa, que contém cerca de
300 ton. de biomassa aérea seca/ha, para uma outra de cultura itinerante, com cerca de
16 ton. de biomassa aérea seca/ha, com 2 anos de cultivo (milho, feijão, mandioca,
arroz, etc.) e 17 anos de repouso, representa uma liberação líquida de carbono da ordem
de 73 t C- CO2/ha no fim do período de 19 anos, resultado da diferença entre a oxidação
da matéria orgânica degradada subtraída da recomposição vegetal da mata secundária
(capoeira de 17 anos).”

Por outro lado, segundo MOUTINHO et SCHWARTZMANN (2005), a perda dos
estoques de carbono de biomassa na passagem de floresta tropical primária para cultivo
itinerante chega a 60%, em adição a uma perda de 10% nos estoques de carbono no
solo. No entanto, não fica claro no referido estudo a janela de tempo empregada para se
chegar a tal conclusão.
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Um ciclo itinerante equilibrado, ou seja, que mantém um ciclo de cultivo retornando a
mesma área de roçado dentro de um período de tempo determinado, pode ter efeitos
relativamente reduzidos e controlados no meio ambiente. Neste cenário, onde há rotação
de culturas em área já desmatada após um período médio de repouso de 17 anos,
FREITAS et ROSA (1996) afirmam que a perda líquida será de aproximadamente 3 t CCO2/ha, uma redução de 2% do teor de carbono de uma superfície com floresta
secundária (capoeira de 17 anos).
Em relação à geração de empregos, esta atividade é relativamente intensa no uso de mão
de obra por área cultivada: a média tem sido 2 a 5 ha/ano/família ou 0,5 a 1 ha/ano por
membro da família envolvido no cultivo (FREITAS et ROSA, 1996). O principal
problema desta atividade tem sido a seu reduzido beneficio por área de lavoura, devido
à falta de insumos agrícolas, gerando o suficiente somente para a subsistência da família,
o que, na prática, implica em um forte estímulo ao êxodo rural.
Para se estabelecer um ciclo itinerante sustentável (considerando uma superfície média
de 2 a 5 ha/família/ano e ciclo de 2 anos de cultivo por 17 anos de repouso) é necessário
uma área média de 20 a 45 ha/família e da melhoria dos meios técnicos e financeiros
oferecidos aos produtores. Todavia, para manter este equilíbrio e evitar a demanda por
novas parcelas de floresta primária pelos pequenos produtores rurais, necessita-se
melhorar a rentabilidade econômica das lavouras itinerantes, bem como a qualidade de
vida da população envolvida nesta atividade (FREITAS et ROSA, 1996).
4.3.3 – Pecuária
Dono do segundo maior rebanho bovino do mundo, atrás apenas da Índia, o Brasil é o
segundo maior produtor de carne do planeta, perdendo apenas para os EUA. Entre 1997
e 2007, o país aumentou de 68 para 129 o número de países para o qual vende carne,
tornando-se o maior exportador do mundo (ANUÁRIO EXAME, 2008).
O crescimento do rebanho nacional, no entanto, ocorreu de forma desigual: entre 1990 e
2003, o rebanho bovino da Amazônia Legal cresceu 140% e passou de 26,6 milhões
para 64 milhões de cabeças, liderados por Mato Grosso e Pará, conforme ilustrado na
figura 4.3.2. Neste período, a taxa média de crescimento anual do rebanho na região
(6,9%) foi dez vezes maior que no restante do País (0,67%) (ARIMA et al., 2005). O
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crescimento da pecuária tem preocupado pelos seus impactos ambientais e ecológicos,
principalmente

os

associados

ao

desmatamento.

Segundo

MOUTINHO

et

SCHWARTZMANN (2005), cerca de 70% da área desflorestada da Amazônia se deve
à expansão das pastagens, que acolhem 33% de todo o rebanho bovino brasileiro.

Figura 4.3.2 - Evolução do rebanho bovino nos Estados da Amazônia Legal entre 1990 e 2003.
Fonte: ARIMA et al apud IBGE, 2005

A pecuária bovina na Amazônia cresceu motivada principalmente por taxas de retorno
do investimento maiores que em outras regiões produtoras do Brasil. A maior
rentabilidade se deve à melhor produtividade resultante de boas condições agroclimáticas e o relativo baixo preço da terra na Amazônia, condições suficientes para
compensar o menor preço do gado na região em relação ao Centro-Sul. A melhor
produtividade na Amazônia se deve à ausência de geadas e pela relativa abundância e
distribuição de chuvas – o que, em adição à umidade relativa do ar e a temperatura mais
alta, favorecem o crescimento mais vigoroso dos capins (ARIMA et UHL, 1997). Além
disso, tem havido uma redução de pastos no Centro-Sul, motivada pela maior
rentabilidade da agricultura intensiva em relação às pastagens nesta região e dos
estímulos provenientes das projeções de aumento expressivo da produção de grãos no
Brasil na próxima década (ARIMA et al., 2005).
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O último censo agropecuário do IBGE (1995) revela que os pastos mais produtivos da
Amazônia, que correspondiam a 20% do total de pastagens, tinham uma lotação média
de 1,38 cabeças por hectare. A lotação média dos 80% da área restante da Amazônia, no
entanto, era de apenas 0,50 cabeça/ha (ARIMA et VERÍSSIMO, 2002). Segundo
ARIMA et al. (2005) a pecuária de baixa produtividade na Amazônia pode ser
explicada por três fatores principais:


Os ocupantes iniciais, que desmatam e queimam a floresta, geralmente não
investem na limpeza apropriada do solo, seja por falta de capital ou por apenas
querer estabelecer a posse da área para vendê-la posteriormente. Desta forma, os
pastos iniciais competem com tocos e rebrotos da vegetação primária e,
consequentemente, a produtividade nessas áreas é reduzida. Cabe mencionar que
terras já “limpas” atingem valores várias vezes maiores que as terras ainda com
floresta; assim, a abertura de clareira é um processo muito vantajoso para os
proprietários, cujo principal objetivo é revender suas terras no futuro.



Outra causa é a ocupação de terras de baixo potencial agropecuário – regiões
com alta pluviosidade e ocorrência de solos de baixa fertilidade ou mal
drenados. A alta pluviosidade afeta a produtividade da pecuária de várias
maneiras, incluindo: a alta incidência de plantas invasoras, pragas e doenças; os
altos custos de manutenção de estradas e a perda mais rápida dos nutrientes do
solo por lixiviação e erosão.



A baixa produtividade também resulta da degradação das pastagens devido à
compactação do solo, à baixa resistência da espécie de capim plantada
inicialmente e ao esgotamento dos solos em regiões de ocupação antiga.

No que diz respeito ao ciclo do carbono, esta atividade representa uma liberação líquida
média de cerca de 130 t C- CO2/ha, no fim de um período de 25 anos13. (FREITAS et
ROSA, 1996). A pecuária tem também uma péssima inserção sócio-econômica na
região; segundo os referidos autores, nos anos 80, a média de área utilizada por emprego
gerado variou de 300 a 600 ha por vaqueiro empregado. Mesmo na ausência de dados
mais atuais, é razoável supor que esta razão emprego/ha não tenha evoluído
13

Segundo os autores: “Passagem de uma superfície de floresta tropical úmida densa (uma média de
aproximadamente 300 t de biomassa aérea seca/ha) a uma de pastagem ( 14 t de biomassa aérea seca/ha),
com a carga média de uma cabeça de gado por 2 hectares de terra e abandono do terreno ao fim de um
período de 8 anos de uso. O período total de 25 anos é decorrente de 10 anos para oxidação da matéria
orgânica degradada aérea e 25 anos para a do solo afetado.”
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favoravelmente (sob o ponto de vista de geração de empregos), dada às contínuas
“melhorias de gestão” do setor.
Segundo FAO (2006), em escala global, a pecuária ocupa cerca de 30% da superfície
terrestre livre de gelo. Em muitos casos, é uma grande fonte de poluição terrestre,
emitindo nutrientes e resíduos de drogas nos corpos d água. Este setor também é
responsável por 64% das emissões de amônia antropogênica, contribuindo para a
formação de chuva ácida e a acidificação de ecossistemas. O mesmo estudo aponta a
pecuária como sendo uma das maiores ameaças atuais à preservação da biodiversidade
em biomas em todo o mundo e que a maioria das espécies ameaçadas do planeta sofre
perda de habitat devido à expansão da pecuária.
No que toca as emissões de GEE, a mesma fonte estima que a pecuária seja responsável
por 18% das emissões antropogênicas totais (em CO2-eq), um percentual maior do que o
do setor de transportes. Em termos desagregados, o setor responde por 9% das emissões
antrogênicas de CO2, por conta do desflorestamento causado pela expansão das
pastagens e pela demanda de cultivos para alimentação animal. Além disso, emite 37%
do CH4 antropogênico, por conta da fermentação entérica dos ruminantes (p.ex., gado
bovino) e 65% das emissões do N2O, por conta do estrume.
Em suma, este tipo de valorização do solo provoca uma importante liberação de GEE,
uma substancial perda da biodiversidade e não faz parte do rol de opções capazes de
contribuir com o desenvolvimento sócio-econômico da região Amazônica.
4.3.4 – Soja
A doença da vaca louca, o crescimento econômico da China e os altos preços das
commodities contribuiram para que a produção mundial de soja saltasse de 117 milhões
de toneladas em 1992 para 218 milhões em 2009 (USDA, 2008). Esse aumento de
produção ocorreu particularmente em regiões tropicais, como a Amazônia Legal. No
Brasil, a área da plantação de soja cresceu de 115.847 km2 para 213.340 km2 e a
produção de 20 para 60 milhões de toneladas entre 1990 e 2008 (CONAB, 2008). Os
mais de 21 milhões de hectares de soja plantados equivalem a 45% de toda a área
cultivada na safra 2007/2008 e fazem do complexo soja o carro-chefe da agricultura
brasileira, rendendo US$ 11,4 bilhões e representando 19,5% do total exportado pelo
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agronegócio brasileiro em 2007 (ANUÁRIO EXAME AGRONEGÓCIOS, 2008). Este
crescimento acelerado tornou o Brasil o segundo maior produtor de soja do mundo,
abastecendo, em 2007, 27,9% do consumo mundial, abaixo apenas dos Estados Unidos,
que abastecem 32,2% (USDA, 2008). A evolução na área de plantio/ produção de soja e
as projeções futuras encontram-se na figura 4.3.3 abaixo:

Figura 4.3.3 – Evolução do Volume e Área de Produção de Soja no Brasil
Fonte: ABIOVE, 2007

Atualmente, a produção de soja é um dos principais fatores que impulsionam a
expansão da fronteira agrícola na Amazônia brasileira. O crescimento da produção da
soja na região de 3 milhões para mais de 20 milhões de toneladas/ ano entre 1990 e
2007 foi acompanhado pelo aumento da área de plantação de 16.000 km2 para 70.000
km2 (ABIOVE, 2007). Ou seja, da produção total de soja brasileira, aproximadamente
33% é oriunda da Amazônia Legal. A expansão da produção nessa região é estimulada
por investimentos econômicos e pelo desenvolvimento tecnológico, principalmente por
parte da EMBRAPA. Esta adaptou a cultura da soja, oriunda de climas temperados,
tornando-a apropriada para climas quentes e úmidos, típicos do Cerrado e da transição
Cerrado-Floresta Amazônica.
De acordo com ABIOVE (2007), a maior parte da produção de soja na Amazônia Legal
ainda está confinada ao Cerrado, sendo que somente 1,15 milhões de hectares são
produzidos no Bioma Amazônico, representando apenas 0,3% de toda a área do referido
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bioma. No entanto, estudo realizado pelo IPAM (VERA-DIAZ et al, 2008) estima que
aproximadamente 20% da região Amazônica ~ 1.000.000 km2 (excluindo as áreas de
proteção) têm potencial para o cultivo da soja, com produtividade maior que 2.000
kg/ha. O estado do Mato Grosso, maior produtor de soja do Brasil, apresenta um grande
potencial de produção da soja com uma área estimada em ~ 550.000 km2, pondo em
risco terras indígenas e áreas de proteção.
Entretanto, é sabido que o ciclo mais comum de avanço da fronteira amazônica tem
obedecido a seguinte dinâmica: o produtor derruba a mata e se capitaliza vendendo a
madeira mais nobre; forma pasto, monta o rebanho e, anos depois, investe em culturas
mais rentáveis, como a produção de soja para a exportação ou passa a terra adiante, por
um bom preço. O avanço do rebanho, portanto, é um forte indício de que a lavoura de
grãos pode avançar no futuro.
Se é difícil mensurar a contribuição direta da soja na devastação das florestas no Brasil,
há uma certeza quanto a sua importância no processo de estabilização de áreas já
desflorestadas. Analisando a distribuição espacial dos vetores de expansão do plantio da
soja, constata-se que ela passa a ocupar áreas que foram inicialmente destinadas à
criação de gado. Dessa maneira, desempenha o papel de consolidar áreas previamente
desmatadas, muitas vezes ilegalmente (MILANI et al., 2008). Este uso da terra cria uma
barreira de lavouras imediatamente atrás do “Arco do Desflorestamento” da Amazônia,
enquanto o gado empurra a expansão nas direções norte, a partir do Estado do Mato
Grosso, e oeste, a partir do Maranhão.
Esta consolidação de áreas previamente florestadas se deve ao fato da atividade sojoeira
ser responsável por gerar um “boom” inicial de crescimento, gerando novas cidades e
incrementando vertiginosamente a receita de municípios que antes possuíam
arrecadações muito baixas (MILANI et al., 2008).
Um estudo da EMBRAPA (ROESSING et LAZZAROTO, 2004) procurou dimensionar
o poder de geração de empregos do complexo soja, desde a indústria de insumos até
processos industriais como produção de aves e suínos. Embora admita que o
agronegócio é um dos setores que mais gera emprego no país, o estudo afirma que a
automação e a mecanização fazem com que a produção de soja não gere novas vagas,
mesmo em épocas de expansão. Conclui que “apesar de o setor agropecuário estar
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classificado em terceiro lugar na criação de empregos, o setor específico da soja está
entre os mais capital-intensivos do agronegócio”.
Os referidos pesquisadores apontam diversos trabalhos acadêmicos que concluíram que
as grandes lavouras do grão instaladas no Cerrado geram entre um e quatro empregos a
cada 200 hectares, um número substancialmente menor do que aquele demandado pelo
dendê. Mesmo outros cultivos proporcionam mais empregos: o tomate pode gerar 245
vagas, a uva, 113, e a mamona, 24, na mesma porção de terra (MILANI et al., 2008).
A expansão da produção da soja em direção ao Brasil Central, transbordando para o
bioma Amazônico, parece inevitável: segundo técnicos da EMBRAPA (DALL‟AGNOL
et al., 2007) os proprietários das pequenas e médias propriedades da região Sul, por
falta de escala na produção de grãos em geral (e a soja, em particular), tendem a migrar
para atividades agrícolas mais rentáveis (cultivo de frutas, hortaliças, criação de suínos e
aves etc.) por serem mais intensivas em mão-de-obra, recurso mais abundantes em
pequenas propriedades familiares, onde o recurso escasso é a disponibilidade de terra.
No que diz respeito aos impactos ambientais, a soja, por se tratar de um cultivo anual,
de pequeno porte, não contribui em absoluto ao ciclo hidrológico (capítulo 3). Existem
informações anedóticas de impactos decorrentes do abuso no uso intensivo de irrigação,
fertilizantes e agrotóxicos no manejo deste cultivo. Talvez, por se tratar de um
fenômeno recente, o Brasil ainda carece de mais estudos que mostrem uma clara
correlação entre a expansão da soja e a degradação do Cerrado e, potencialmente, do
bioma amazônico.
Também existem muito poucos estudos acerca das emissões de GEE no ciclo produtivo
do biodiesel da soja. Um conhecido estudo efetuado pelos departmentos de Energia e de
Agricultura dos EUA (SHEEHAN et al, 1998), avaliou o balanço de emissões de CO2
na cadeia do biodiesel de soja vis a vis a cadeia do diesel mineral, dentro do contexto do
referido país. Os autores concluiram que o biodiesel da soja, em todo seu ciclo
produtivo, emite apenas 21,5% do CO2 emitido pela cadeia de seu congênere mineral.
Esta redução de emissões, no entanto, não leva em consideração alguns fatores:


As emissões de CH4 e N2O não foram contabilizados. Segundo OLIVEIRA et
al. (2007), nitrogênio (N) é o nutriente requerido em maior quantidade para a
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cultura da soja: para a produção de 1000 kg de soja é necessário o aporte de 83
kg de N. Por se tratar de uma leguminosa, a fixação biológica de nitrogênio é a
principal fonte de N para a cultura da soja (através da simbiose com as bactérias
do gênero Bradyrhizobium). Desta forma, não há quase necessidade de se
utilizar este nutriente na adubação do solo. Entretanto, segundo CRUTZEN et al.
(2007), as emissões de N2O de um cultivo independem da procedência de N e,
como foi visto na seção 4.2, estas emissões são um dos mais importantes fatores
nas emissões totais de GEE do dendê, assim como deve ser para todos os
cultivos que demandam muito o referido nutriente.


SHEEHAN et al. (1998) não leva em conta a mudança de uso do solo, pois, na
prática, não existe mais uma expansão da fronteira agrícola nos EUA às custas
da derrubada de florestas. Como foi visto na seção 4.2, este é o fator mais
importante de todos na avaliação das emissões no ciclo de uma cultura.



Por fim, como o dendê é um cultivo perene (ou seja, há um acúmulo contínuo de
biomassa), além de possuir produtividade na produção de biomassa e óleo muito
superior a da soja, as emissões de GEE desta não são passíveis de comparação,
numa base energética (t CO2-eq/GJ ou t CO2-eq/MWh) com a da supracitada
palmácea.
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5 - Conclusões e Sugestões de Pesquisa
Até há pouco, o uso de biocombustíveis era visto como uma excelente estratégia tanto
para a mitigação nas emissões de GEE quanto de segurança na oferta de energia,
principais motivadores dos programas de fomento destes na Europa e EUA,
respectivamente. Os estímulos concedidos tem levado a uma rápida expansão na
produção de agro-energéticos nestes territórios.
Ultimamente, no entanto, os biocombustíveis têm sido alvo de fortes críticas: por um
lado, estudos recentes indicam que a visão benigna de neutralidade em carbono,
mitigadora de emissões de GEE, não levava em conta a mudança no uso da terra para o
cultivo dos insumos. Por outro lado, existe uma crescente preocupação com os preços
dos alimentos, cuja recente alta em diversas partes do mundo tem sido atribuída, em
maior ou menor grau, à produção de biocombustíveis, em detrimento da produção de
cultivos alimentares essenciais.
A conclusão mais relevante desta dissertação é de que a palma (dendê), oleaginosa mais
produtiva ora cultivada comercialmente, quando plantada em áreas degradadas da
Amazônia, tem grande potencial de mitigação nas emissões de GEE, funcionando como
um sorvedouro de carbono, por conta das emissões líquidas negativas de GEE. Mesmo
considerando as simplificações inerentes à metodologia (Cramer) aplicada, fica evidente
a capacidade diferenciada de geração de biomassa proporcionada pela Elaeis Guineensis,
responsável também por um alto balanço energético em sua cadeia produtiva.
Além disso, mostra-se uma alternativa amplamente favorável quando comparada a
outros usos típicas do solo na Amazônia (soja, pecuária, cultivo itinerante), quando
analisada sob um viés social, econômico e ambiental lato sensu. Em uma dada área, o
cultivo de dendê gera mais renda anual, demanda mais mão-de-obra não-qualificada e
causa menos impactos ao solo e ciclo hidrológico do que os outros citados usos da terra.
Estas vantagens comparativas proporcionam uma mitigação indireta de emissões, não
abordado nesta dissertação, mas cujo nexo é claro: ao proporcionar mais empregos e
renda por m2, o cultivo de dendê em uma área evita que trabalhadores rurais se
dediquem, em uma área mais extensa, a outras formas menos sustentáveis de uso da
terra (como as já citadas), consequentemente emitindo desproporcionalmente mais GEE.
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Por outro lado, uma análise well-to-wheels em um ciclo de plantio da palma (25 anos),
mostra que a remoção de floresta ombrófila densa para o seu cultivo bioenergético,
afora os óbvios impactos ambientais, implica em emissões de GEE (CO2-eq/GJ ou
MWh) maiores do que a cadeia de qualquer combustivel fóssil, não atendendo ao
critério de emissões da Metodologia Cramer de certificação sustentável na produção de
bioenergia (e provavelmente a nenhuma outra metodologia que venha a ser adotada).
Outra conclusão relevante é de que, se a produção de óleo e biodiesel de dendê não
consegue compensar, dentro da referida janela de 25 anos, as emissões de GEE por
conta do desmatamento de uma floresta tropical densa para a instalação do cultivo, o
mesmo certamente ocorrerá com qualquer outro cultivo, visto a densidade energética
(GJ/ha) superior do dendê, que torna dispensável aportes externos de energia para o
processo de extração de óleo e posterior conversão em biodiesel. É importante lembrar
que o óleo de palma representa apenas 8% da biomassa total produzido pela planta, pois
ele representa, em média, 20% do do peso do cacho de fruto fresco, ao passo que este
representa, grosso modo, 40% do total de biomassa produzida pelo dendezeiro.
Por outro lado, o uso de janelas de tempo muito maiores para cálculo de emissões (por
exemplo, 100 anos – comum em estudos do IPCC) não parece apropriado, visto que o
uso de biocombustíveis é consensualmente encarado como uma solução interina que
visa endereçar as necessidades da atual frota veicular, impulsionada primariamente por
motores de combustão interna (CI). Entretanto, já existem indícios de uma adoção cada
vez maior, por parte de quase todos os fabricantes automotivos, de novas tecnologias de
propulsão (motores híbridos CI-elétricos, plug-in elétricos, ar comprimido, células a
combustível etc.), de forma que existe uma janela curta onde os biocombustíveis
poderão ter uma participação importante na matriz energética para transporte.
No intuito de minimizar o conflito com alimentos e os impactos ambientais, durante este
período de transição onde a inserção de biocombustíveis continuará sendo uma
importante opção de oferta de energia e de mitigação das mudanças climáticas, as
seguintes diretrizes deverão fazer parte das estratégias (inter)governamentais de
produção sustentável de biocombustíveis,:


Utilização de terras abandonadas/degradadas para evitar o deslocamento de
cultivos alimentares;
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Uso de cultivos de alto rendimento (GJ/ ha), minimizando, assim, a área de
cultivo necessária para atender a uma dada meta de produção;



Cálculo das emissões de toda a cadeia produtiva de alternativas bioenergéticas,
possibilitando a escolha de cultivos de capacidade superior de mitigação de
emissões de GEE.

Existem motivos para crer que o governo Brasileiro esteja ciente das múltiplas
oportunidades oferecidas pelo cultivo de dendê em áreas degradadas da Amazônia:


A crescente pressão internacional sobre o Brasil para conter o desmatamento na
Amazônia. Isto deverá implicar no uso de terras abandonadas em alto estágio de
degradação em detrimento de áreas com florestas (em regeneração ou intactas);



O interesse do governo e do setor produtivo brasileiro em exportar
biocombustíveis e a consequente necessidade de evitar barreiras ambientais que
dificultem o acesso dos maiores mercados importadores (em particular, a UE).
De fato, o empresariado da soja já concordou em efetuar uma moratória para
refrear cultivos em áreas recém-desmatadas na Amazônia;



O zoneamento ecológico-econômico da Amazônia, com término previsto para
2009, delimitará locais apropriadas para o cultivo agrícola em cada município,
conforme o seu perfil edafo-climático e grau de antropização, possibilitando a
expansão da fronteira agrícola em áreas pouco florestadas;



A EPE (2007) cenarizou uma produção de quase 9,6 milhões de toneladas de
biodiesel em 2030, 12% da demanda doméstica projetada de diesel e 1/3 da
demanda mundial de biodiesel prevista pela IEA para o referido ano. O mesmo
estudo avalia que o dendê proporcionará 59% do total de biodiesel produzido em
2030, 69 vezes maior do que o volume produzido em 2005;



O recente interesse demonstrado por agentes privados e públicos (do Brasil,
Canadá, Malásia, Indonésia) em estabelecer, em parcerias com governos de
estados da regiâo Amazônica, grandes extensões de terra (ora degradadas) com o
cultivo de dendê, sinalizando um rápido crescimento na produção de óleos.

Claramente, na maioria das nações industrializadas, não há mais clima político para a
concessão de certificados de sustentabilidade de empreendimentos agroenergéticos
instalados em áreas previamente ocupadas, seja com cultivos agrícolas para fins
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alimentares ou com ecossistemas minimamente preservados. Apesar disso, os estímulos
ao uso de terras degradadas para o cultivo de dendê na Amazônia provavelmente
sofrerão restrições políticas. Mesmo sem um arcabouço que dê suporte legal, já se pode
perceber movimentos na UE visando impor barreiras ambientais na importação de
biocombustíveis, refletindo as pressões da agroindústria de bioenergia e a própria
opinião pública européia. Os seguintes fatores corroboram tal cenário:


Dirigentes do governo da Alemanha, maior produtor e consumidor mundial de
biodiesel manifestaram, no segundo semestre de 2008, a inclinação em barrar a
entrada de óleo de soja e de palma para a sua produção, alegando que estas são
produzidos em processos não-sustentaveis. Por coincidência, estes são os óleos
vegetais mais produzidos no planeta (mas não na Europa) e de menor custo de
produção, colocando em risco o setor produtor de óleo de colza;



Em outubro de 2007, Cramer, atual ministra do meio-ambiente da Holanda,
anunciou que, baseado na insustentabilidade de seu atual processo de produção,
o óleo de palma (hoje importado da Malásia e Indonésia) será excluído do
esquema de subsídio de incentivo a energias renováveis daquele país;



O Comitê Industrial do Parlamento Europeu votou, em Setembro de 2008, pela
redução na meta de uso de biocombustíveis nos transportes terrestres na UE. Em
2020, da meta de 10% do deslocamento dos combustíveis fósseis, 40% teria que
vir de eletricidade renovável e biocarburantes de 2ª geração (etanol celulósico,
“synfuels”), diminuindo o espaço para biocombustíveis de 1ª geração. Apesar de
posteriormente a Comissão Européia ter ratificado as metas originais, fica clara a
fragilidade política dos biocombustíveis como uma alternativa “limpa”.

Por outro lado, apesar de existirem muitos projetos de bioenergia registrados dentro do
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), até o fim de 2008 só havia uma
metodologia (AM0047 – “Produção de biodiesel a base de resíduos de óleo de cozinha
para uso como combustível”) aprovada para biocombustíveis (MCT, 2009). Isto se
deve, principalmente, às incertezas associadas ao “vazamento” (ou emissões indiretas
no uso da terra) e, consequentemente, na dificuldade na elaboração de linhas de base
para projetos de biocombustíveis (VAN DAM et al., 2006). Outro problema reside em
estabelecer qual (is) elo(s) da cadeia receberá(ão) os créditos de carbono (evitado).
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Em função do exposto, recomendam-se as seguintes ações e linhas de pesquisa para o
avanço no uso sustentável de biocombustíveis e, em particular, do biodiesel de dendê:


Avaliar com maior profundidade e propor indicadores de sustentabilidade do
cultivo de dendê em áreas degradadas da Amazônia, sob a ótica dos demais
critérios estabelecidos pela metodologia Cramer que, muito provavelmente,
estarão presentes em outras metodologias de certificação de bioenergia:
biodiversidade, meio ambiente, prosperidade, bem-estar social;



Calcular as emissões indiretas evitadas com a substituição de usos mais comuns
da terra na Amazônia (cultivo itinerante, pecuária etc.) pelo cultivo de dendê;



Calcular as emissões de GEE e analisar outros critérios de sustentabilidade na
cadeia produtiva dos mais relevantes insumos para biocombustíveis, baseado nas
principais metodologias de certificação em vias de implantação (RSB, GBEP),
levando em consideração os biomas onde a expansão de agroenergéticos deverá
ocorrer: i) soja no cerrado; ii) soja na floresta amazônica; iii) palma na costa sul
da Bahia; iv) cana-de-açúcar no cerrado;



Aperfeiçoar as técnicas de avaliação de estoques de carbono em áreas com
potencial de expansão agroenergética, situadas em diferentes biomas e em
distintos estágios de degradação. Uma possibilidade é o refino das equações
alométricas usadas para derivar os estoques e fluxos de biomassa florestal total a
partir da biomassa de valor comercial.;



Participar nos fóruns de certificação de bioenergia ora em gestão (RSB, GBEP
etc.), defendendo os interesses nacionais (dificultando a imposição de barreiras
comerciais à guisa de critérios ambientais) e avaliando os impactos nos
mercados produtor e exportador brasileiro de biocombustíveis;



Dar continuidade ao processo de harmonização das normas de especificações de
biocombustíveis, fomentando cada vez mais o comércio internacional destes;



Exercer pressão política para a OMC passar a classificar os biocombustíveis
como combustíveis em vez de produtos agrícolas (setor no qual os subsídios e as
barreiras comerciais dos países ricos é maior);



Propor modelos de cálculo das emissões indiretas e analisar os já desenvolvidos.
Entende-se que estas emissões são ocasionadas pelo deslocamento de cultivos
para produção de agroenergéticos, que pode resultar no aumento de preços dos
cultivos deslocados e induzir o desmatamento de outras áreas para sua produção.
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ANEXO 1 - ESTUDO DE CASO
DIA: 29/01/2008
EMPRESA: MARBORGES AGROINDÚSTRIA S/A
ENDEREÇO: Rodovia Virgílio Serrão Sacramento, km 56 – Moju, PA
CONTATO: Alexandre Sanz Veiga – Diretor Superintendente
DADOS RELEVANTES LEVANTADOS (REFERENTES a 2007):

Área total de cultivo de dendê: 4.000 hectares
Área de cultivo em produção: 3.200 hectares
Produção de cachos de frutos frescos (cff): 52.585 toneladas (média 16,43 t cff/ha/ano)
(Principal motivo alegado para baixa produtividade: Amarelecimento Fatal)
Sazonalidade: variação de até 7% na produção (diferença entre máximo e mínimo)

Produção de Óleo de Palma Cru (CPO): 11.138 toneladas (21,2% de cff)
Produção de Óleo de Palmiste (PKO): 1.078 toneladas (2,05% de cff)
Produção de fibra (resíduo da polpa): 6.573 toneladas (12,5% de cff)
Produção de cascas (da amêndoa): 2.892 toneladas (5,5% de cff)

Capacidade de processamento da usina: 20 t cff/hora ( a ser ampliada p/ 24 t cff/hora)
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Demanda de energia térmica: atendida com a queima de fibras e cascas
Sobra mensal de biomassa de fibra: 415 ton. -> 4.980 ton./ano (75,8% do total)
Demanda de água para processamento: 1,8 a 2,2 m3/ t cff
Demanda de vapor (3 bar – 143 ºC): 600 kg/ t cff
Demanda de eletricidade: 30 kWh/ t cff
1 t cff -> 212 kg CPO -> 212 kg CPO x 37 GJ/ 1000 kg CPO = 7,844 GJ
Logo, demanda de eletricidade = 30 kWh/7,844 GJ CPO = 3,8 kWh/GJ CPO

Demanda (mensal) de diesel: 25.000 l -> 300.000 l /ano
(20 tratores, 4 caminhões, 2 tratores de esteira, eventual uso de grupo-gerador elétrico)
Consumo diesel/ha cultivo: 300 m3/ano x 0,85 t/m3 x 42,5 GJ/t / 3200ha = 3,4
GJ/ha*ano
Preço t CPO (1/08): R$ 2.200,00
Preço t PKO (1/08): R$ 3.200,00 a R$ 3.400,00
Segundo o Sr. Veiga, há cerca de 10 anos existe um ágio médio de 12% do óleo de
dendê (CPO) em relação ao óleo de soja. No mercado internacional, a situação é oposta.
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