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Programa Nacional de Produção e Uso 

de Biodiesel (PNPB) completou em janei-

ro de 2010 cinco anos. Dado que a meta 

de adicionar 5% (B5) de biodiesel ao diesel mine-

-

-

cado de biodiesel encontra-se relativamente bem 

para tecer algumas considerações avaliativas sobre 

o caminho percorrido.  

-

nável o sucesso do PNPB. No curto espaço de 

-

a uma demanda de cerca de dois bilhões e meio 

de litros de biodiesel. O PNPB não apenas conse-

alcançou uma capacidade produtiva bem superior 

-

do recentemente pela Empresa de Pesquisa Ener-

-

-

-

garantiu um mercado seguro para um produto que 

muito mais incertas. 

 O êxito industrial do PNPB está em grande 

-

-

-

O
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sinalar as sucessivas mudanças no cronograma de 

-

ajuste no cronograma proporcionou uma demanda 

crescente e segura para a indústria. Em segundo 

-

objetivo era promover a impessoalidade 

necessária ao bom funcionamen-

to dos mecanismos de mercado. 

Num contexto ainda marcado 

-

senvolvimento do mercado 

-

-

ram práticas de preços preda-

resultando em deságio importan-

te nos primeiros leilões. Nos leilões 

foi de mais de 22%. Como a franje menos robusta 

 No estágio embrionário no qual se encon-

trava a indústria brasileira de biodiesel naquele 

-

o estado de saúde das empresas e temendo o fra-

e a ANP instituiu pregões presenciais. O resultado 

os preços de referência – já a partir do sexto leilão 

– de modo que as condições de lucratividade da 

indústria melhoraram bastante. Ainda que os lei-

lões presenciais tenham terminado recentemente 

-

-

cesso produtivo do programa. 

primeiros anos de vida do PNPB são 

-

ge de atingir as metas esperadas 

inicialmente. O principal dife-

rencial do PNPB em relação 

foi procurar estimular a pro-

dução de um novo combus-

representar um fator de legitimidade para 

o governo e alimentar as expectativas das bases so-

para promover um modelo de desenvolvimento so-

tem sido um dos aspectos mais problemáticos do 

programa. Os problemas gerenciais da Brasil Eco-

-

cios do programa mostram que a articulação entre 

a agricultura familiar e a produção de biocombus-

-

a incorporação de agricultores familiares num pro-

Do ponto 

de vista produtivo, é 

inquestionável o sucesso do 

Programa Nacional de Produção e 

Uso de Biodiesel.Contudo, do ponto 

de vista distributivo e da justiça social, 

os resultados dos cincos primeiros 

anos de vida do PNPB são mais 

desanimadores, estando longe de 

atingir as metas esperadas 

inicialmente.
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-

resses diferenciados não tem se mostrado fácil. Os 

-

não aderem facilmente ao objetivo de inclusão dos 

-

-

-

blema de acesso a água e solos de qualidade. Em 

mais incerta e os custos de coordenação das ativi-

dades elevam-se criticamente. A articulação desses 

e fonte de problemas potenciais. 

 Esses problemas estruturais da inclusão da 

ser trabalhados e parcialmente resolvidos pelo pro-

grama. Mas os caminhos traçados pelo PNPB to-

-

são dos produtores de biodiesel e a correlação de 

-

-

sociais inexpressivos e a necessidade de revisão 

dos modos de atuação junto aos pequenos pro-

-

uma cadeia de suprimentos no Nordeste e manter 

-

-

tos distributivos não desejados na fase de forma-

tação do PNPB. Ao alterar as regras dos leilões e 

acabou favorecendo os diferentes atores da cadeia 

-

de de abastecer um mercado desse tipo e dessa 

-

-

-

-

to distributivo não esperado e perturbador para as 

aspirações sociais do programa. 

promover a inclusão social dos agricultores fami-

empenhado em desenvolver alternativas fomentan-

do pesquisas e animando uma Rede Brasileira de 

Tecnologia de Biodiesel que visa articular os esfor-

-

potenciais oleaginosas escondidas nos mais diver-

do ponto de vista industrial e provavelmente leva-

-

-primas abundantes e seguras para a produção de 

atenções especiais por parte dos pesquisadores e 

do governo devido à sua produtividade e ao fato de 

carece de conhecimentos e escala produtiva.  



4

Artigos Mensais OPPA - nº30 - fevereiro 2010

Apoio

Coordenador

Sergio  Leite

Pesquisadores

Georges  Flexor,  Jorge  Romano,  Leonilde  Medeiros,  Nelson  
Delgado,  Philippe  Bonnal,  Renato  S.  Maluf,  Lauro  Mattei,      

Ademir  A.  Cazella  e  Claudia  Job  Schmitt

Assistentes  de  Pesquisa

Karina  Kato,  Silvia  Zimmermann,  Catia  Grisa
e  Valdemar  João  Wesz  Junior

Secretária

Diva  de  Faria  

Endereço:  Av.  Presidente  Vargas,  417  /  8º    andar
Centro  Rio  de  Janeiro  -  RJ    CEP  20071-003

Telefone:  21  2224  8577  –  r.  214  
Fax:  21  2224  8577  –  r.  217
Correio  eletrônico:  oppa@ufrrj.br
Sítio  eletrônico:  www.ufrrj.br/cpda/oppa

Observatório de Políticas

Públicas para a Agricultura

Ministério do
Desenvolvimento Agrário

 Para solucionar o problema da inclusão dos 

-

-

por lucros imediatos que um empreendimento pri-

-

 O cenário atual do mercado de biodiesel 

que podem limitar a expansão do biodiesel e a le-

-

ticos residem na grande dependência da soja e na 

-

-

diesel perderá grande parte de seu apelo e apoio 

-

de de terra e que não cumpre com seu objetivo de 

-

provavelmente do desenvolvimento de novos cul-

-

dade do PNPB está relacionada em grande parte a 

investimentos em ciências e tecnologias e à insti-

a cooperação e a formação de competências tanto 

individuais como coletivas. 


