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ANÁLISE DA VIABILIDADE DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DO 
RESÍDUO DE SOJA DO PORTO DE PARANAGUÁ: UMA ABORDAGEM 

DETERMINÍSTICA E DE SIMULAÇÃO DE RISCO COMO SUBSÍDIO PARA O 
PROCESSO DECISÓRIO  

 
 

RESUMO 
 

O Porto de Paranaguá é o maior porto graneleiro da América Latina e um grande 
gerador de resíduos sólidos, em especial o de soja, o que acarreta problemas ambientais, 
como poluição, mau cheiro e atração de fauna sinantrópica nociva. O presente trabalho 
teve como objetivo realizar uma análise de viabilidade financeira, complementada por 
simulações de risco da implantação e da operação de uma usina produtora de biodiesel, 
a partir de resíduos de soja do Porto de Paranaguá, visando suprir parte da demanda por 
combustíveis e, consequentemente, reduzir problemas e desperdícios ocasionados pelo 
descarte inadequado desta oleaginosa. A análise financeira foi realizada mediante os 
métodos tradicionais de avaliação de investimentos; para análise de risco, utilizou-se a 
técnica de simulação de Monte Carlo. A taxa mínima de atratividade (TMA) 
considerada no estudo de caso foi de 7,25% ao ano. A partir da análise financeira, 
estima-se a obtenção dos seguintes resultados: payback no 5º ano; valor presente líquido 
(VPL) de R$ 1.089.537,56 e taxa de retorno interna (TIR) de 27% ao ano. O resultado 
das simulações indicou para a variável de saída (VPL) valor médio de R$ 296.303,13. 
Como resultado final, a simulação mostra que haveria 45,8%, 18,8 ou 11,1% de chances 
de o investimento não oferecer o retorno mínimo esperado pelo empresário, dependendo 
da situação adotada. Ressalta-se a importância das técnicas de simulação na geração de 
informações imprescindíveis para a tomada de decisões.  
 
Palavras-chave: Viabilidade econômica. Simulação de risco. Paranaguá. Resíduos de 
soja. Biodiesel. 
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ANALYSIS OF THE FINANCIAL VIABILITY OF PRODUCING BIODIESEL 
FROM SOYBEAN RESIDUE FROM THE PORT OF PARANAGUÁ: 

DETERMINISTIC APPROACH AND RISK SIMULATIONS 
 

ABSTRACT 

 

The Port of Paranaguá is the largest grain port in Latin America  and a major generator 
of solid waste, especially soybean, which causes environmental problems such as 
pollution, odor and noxious synanthropic fauna attracting. The present study had a 
objective to accomplish an analysis of financial viability, complemented by simulations 
of risk of a deployment and operation of a plant producing biodiesel from soybean 
residues of the Port of Paranaguá, in order to supply part of the demand for fuels and 
consequently reduce waste and problems caused by inappropriate disposal of this 
oilseed. The financial analysis was accomplished by the methods of evaluation of 
projects and, for the risk analysis was used the technique of Monte Carlo’ simulation. 
The minimum rate of attractively (MRA) considered in the case studied was 7.25%. 
From the financial analysis, the following data were obtained: payback in the 5th; liquid 
present value (LPV) of R$ 1.089.537, 56 and rate of internal returns (RIR) of 27% per 
year. The result of the simulations, indicated for the exit variables, LPV medium values 
of R$ 296.303,13.As a final result, the simulation shows that there would be 45.8%, 
18,8% or 11,1% chance the investment will not provide the minimum return expected 
by the entrepreneur, depending on the situation adopted. As result, the process of 
simulation techniques in the generation of information has extreme importance for 
taking decisions. 

Key –Words: Financial viability, simulations of risk, Port of Paranaguá, soybean 
residues, biodiesel 
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1 INTRODUÇÃO  
 

1.1 Contextualização  

 

O crescimento econômico recente do país põe o Brasil em posição de destaque 

em detrimento de outras nações, rumo a um processo de reestruturação, percepção e 

aproveitamento das oportunidades. No entanto, é fundamental garantir a efetividade das 

estruturas de suporte ao desenvolvimento nacional.  

No caso do Brasil, onde a exportação, primordial na participação do produto 

interno bruto, é realizada quase exclusivamente por transportes marítimos, subentende-

se a relevância do setor portuário nacional no crescimento do país.  

O setor portuário nacional, incitado pelo crescimento econômico, assim como 

pelo Plano de Aceleração do Crescimento – PAC, apresenta-se em desenvolvimento 

acelerado. Essa conjuntura favorável à ampliação e modernização dos portos, aliada à 

sua importância para a economia nacional, contribui sobremaneira para a transformação 

deste setor em recurso primordial ao comércio e transporte de mercadorias e pessoas. 

Desta maneira, a procura por transportes multimodais, alternativas mais dinâmicas de 

operações de transbordo, estimula a busca por transporte marítimo e, por conseguinte, a 

maior ênfase nas atividades portuárias (SECRETARIA DE PORTOS, 2012). 

Apesar da articulação e conexão modal serem primordiais para garantir a 

comercialização de mercadorias e, por conseguinte, a dinâmica das operações logísticas, 

a integração porto-cidades, isto é, integração de modais diversos, resulta, quase sempre, 

em desvantagens para o sistema. Por esta razão, problemas como geração de resíduos, 

gargalos logísticos e contaminação ultrapassam a área portuária, afetando o meio 

ambiente e comunidades do entorno.  

Os resíduos portuários são gerados, principalmente, por embarcações, atividades 

portuárias, armazenagem, escritório, dentre outros, podendo ocasionar doenças e atrair 

fauna sinantrópica nociva1. No caso do município de Paranaguá-PR, a questão dos 

resíduos de soja ainda gera poluição visual e odores indesejáveis, originados, em sua 

                                                           
1 “Entende-se por fauna sinantrópica nociva aquela composta por espécies de animais que interagem de forma 
negativa com a população humana, causando-lhe transtornos significativos de ordem econômica ou ambiental, ou que 
represente riscos à saúde pública.” In: Agência Nacional de Vigilância Sanitária [ANVISA] (2012). Disponível em: 
<portal.anvisa.gov.br>. Acesso em: 22/06/12 
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maioria, pelo grande acúmulo destes no porto e no seu entorno, impactando 

negativamente a qualidade de vida da população.  

Atualmente, os resíduos da soja e de outros cereais que são dispostos nos pátios 

do Porto de Paranaguá e no seu entorno têm causado graves problemas socioambientais. 

Acredita-se, preliminarmente, que grande parte destes resíduos está sendo descartada de 

forma inadequada ou não sendo aproveitada, com o potencial que poderia ser extraído 

deste material, caso o destino fosse devidamente planejado. Uma alternativa mais 

responsável seria a produção de biodiesel de resíduos de soja.  

O biodiesel é um biocombustível derivado de biomassa, que pode substituir, 

parcial ou totalmente, combustíveis fósseis em motores a combustão ou em outro tipo 

de geração de energia. Os principais biocombustíveis usados no país são o etanol, 

proveniente de cana-de-açúcar, e o biodiesel, extraído de óleos vegetais ou de gorduras 

animais, que é adicionado ao diesel de petróleo em proporções variáveis. Ambos 

emitem menos compostos químicos poluidores do que os combustíveis derivados de 

petróleo ou gás natural no processo de combustão dos motores. Além disso, os 

biocombustíveis são renováveis e detêm produção mais limpa (BIODIESELBR, 2012).  

O Brasil conta com vantagens comparativas no que concerne à liderança na 

substituição de combustíveis fósseis por biocombustíveis, como a grande extensão 

territorial e os recursos naturais, que possibilitam ampliar a produção de insumos 

energéticos provenientes da biomassa. Os avanços neste setor, sobretudo na produção 

de biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, servem de modelo para outros países. 

Além de mitigar impactos ambientais e reduzir a dependência de combustíveis 

derivados do petróleo, o biodiesel é um biocombustível renovável e lubrificante 

eficiente que contribui para o aumento de emprego nas propriedades rurais, reduzindo 

os fluxos migratórios do campo para centros urbanos (êxodo rural).  

A geração de resíduo da soja é complexa, ocorrendo em diversas etapas da 

cadeia logística. Tem seu início no trajeto da área produtora e perpassa pela 

armazenagem, culminando com atividades de carregamento e descarregamento no 

porto.  

Para gerenciar efetivamente os resíduos portuários, é primordial uma gestão 

integrada da cadeia logística, levando em consideração tanto o desenvolvimento 

sustentável quanto a redução de custos ambientais, assim como soluções coletivas do 

tratamento de resíduos e de ações de monitoramento. 
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De maneira geral, a gestão dos resíduos é significativamente complexa, 

passando pelas dimensões socioambientais, político-legais, tecnológicas e econômicas 

e, principalmente, por atuação empresarial dos portos. Esta gestão, dentre outros fatores, 

apresenta-se inadequada pela fiscalização ineficiente, tecnologia precária e não 

disseminada, infraestrutura inapropriada, educação ambiental pulverizada e falta de 

integração entre os agentes envolvidos. 

A gestão ambiental, apesar de ser relevante e apresentar vantagens competitivas, 

ainda é incipiente no sistema portuário nacional. A pouca aplicação desta muito se deve 

pelos custos de investimentos em qualificação, mudanças de processos, tempo de 

retorno e complexidade de se fazer essa gestão. Além disso, a cultura dos 

empreendedores, visando ao lucro imediato, contribuiu para que a gestão ambiental 

fosse vista apenas como custo adicional. No entanto, essa prática vem perdendo espaço 

para aquela que identifica a questão ambiental, principalmente pelo aumento de 

consumidores mais bem informados e exigentes (PORTO; TEIXEIRA, 2002). 

É sabido que a mitigação dos impactos da geração de resíduos sólidos, líquidos e 

gasosos tem sido um dos maiores desafios da sociedade moderna. Os benefícios 

advindos de um tratamento adequado vão desde economia de energia e recursos naturais 

até minimização dos riscos para a saúde pública. Portanto, independente da alternativa 

de tratamento dos resíduos, há de se considerar tanto a redução de custos e incrementos 

de receitas quanto as questões socioambientais. 

 

1.2 Definição do problema  

 

 As atividades do Porto de Paranaguá geram grande quantidade de resíduos na 

área portuária e adjacências. Atualmente, esses resíduos são varridos, coletados e 

descartados por uma empresa contratada que, por meio da compostagem, os reutiliza na 

agricultura. No entanto, além de não eliminar os resíduos de soja despejados nos pátios, 

o porto não utiliza todo seu potencial de geração de energia, de redução de custos e de 

mitigação dos impactos na região.  

Pelo exposto surge a questão central que se pretende estudar: É uma alternativa 

viável implantar e operar uma usina de biodiesel, a partir dos resíduos de soja do Porto 

de Paranaguá?  
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O estudo também apresentará opiniões de doutrinadores acerca do tema, 

objetivando fornecer um estudo prático e teórico simultaneamente. 

 

1.3 Justificativa e relevância  

 

O principal motivo do estudo de viabilidade é o significativo volume de resíduos 

de soja desperdiçados no munícipio de Paranaguá e, sobretudo, no Porto, que, se não 

tratados adequadamente, acarretam poluição ambiental, proliferação da fauna 

sinantrópica nociva e, não raro, um odor que torna o ar pesado e pouco respirável, em 

alguns locais de Paranaguá, principalmente nos dias quentes e úmidos. Além disso, os 

resíduos de soja não estão sendo aproveitados com o potencial que poderia ser extraído 

deste material, caso o destino fosse devidamente planejado. 

Ainda, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

[MDIC] (2012), a soja é o principal produto da pauta de exportação brasileira, 

peculiaridade que suscita a busca por alternativas de gerenciamento mais econômicas e 

sustentáveis destes resíduos. Como se não bastasse, é o principal produto movimentado 

no Porto de Paranaguá, tanto em volume quanto em valores monetários.  

Já o motivo de aprimorar os estudos de áreas portuárias advém, sobretudo, da 

importância deste setor.  De acordo com a Associação Brasileira de Terminais 

Portuários [ABTP] (2011) o fato de mais de 90% do comércio exterior ser movimentado 

pelo modal aquaviário, aliado aos projetos de modernização e ao Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), que inclui investimentos portuários, denota a 

relevância deste setor para o desenvolvimento do país.  

Ante o exposto, há de se considerar que os resíduos da soja, se não tratados 

adequadamente, prejudicam o meio ambiente e comunidades do entorno. Assim, o tema 

apresenta sintonia com as preocupações atuais, já que gestão ambiental portuária e de 

resíduos são assuntos recorrentes na mídia, publicações especializadas e estudos 

acadêmicos. Prova disso é a promulgação da Lei 12.305 (2010), que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos – Lei PRNS, estabelecendo, dentre outros, os princípios 

da logística reversa. Isso significa, por exemplo, que produtos como pneus, baterias e 

lâmpadas fluorescentes terão de retornar aos fornecedores após sua utilização, de 

maneira independente do serviço de coleta e destinação de resíduos sólidos. 
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1.4 Objetivos  

 

O presente trabalho tem por finalidade analisar a viabilidade da implantação e 

operação de uma usina produtora de biodiesel de resíduos de soja, visando suprir parte 

da demanda por combustíveis e, consequentemente, reduzir impactos socioambientais e 

desperdícios ocasionados pelo descarte inadequado e mau aproveitamento destes 

materiais. 

Especificamente, pretende-se: 

a) elaborar um diagnóstico das operações com soja no Porto de Paranaguá; 

b) identificar quantitativamente e qualitativamente os principais resíduos 

sólidos do porto; 

c) descrever a cadeia logística da soja no Porto de Paranaguá; 

d) propor uma nova cadeia logística da soja no Porto de Paranaguá; 

e) elaborar um estudo de viabilidade econômico-financeira de implantação e 

operação de uma usina produtora de biodiesel de resíduos da soja. 

 

1.5 Suposições  

 

O atual gerenciamento dos resíduos de soja é o mais adequado do ponto de vista, 

técnico, econômico e ambiental? A produção de biodiesel de resíduos de soja do Porto 

de Paranaguá é viável? 

 

1.6 Delimitação do tema  

  

O trabalho de viabilidade econômica da produção de biodiesel, a partir de 

resíduos de soja baseou-se em um estudo de caso com a unidade de análise constituída 

pelo Porto de Paranaguá, localizado no município de Paranaguá, no estado do Paraná. O 

estudo considerou apenas os resíduos de soja despejados no corredor de exportação – 

COREX, área exportadora do porto, no ano de 2012.  

Foram realizados levantamentos de custos da implantação e da operação da 

usina, bem como o cálculo do custo de produção por litro de biodiesel neste 

empreendimento. Foi feita também uma análise de Monte Carlo, variando os preços da 

matéria-prima (soja) e os preços de mercado do biodiesel. Por meio desta análise, foi 
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possível avaliar o riso do investimento e identificar as condições de contorno ideais dos 

preços das oleaginosas, que permitem tornar o preço final do biodiesel competitivo se 

comparado ao diesel. 

 

1.7 Organização do trabalho 

 

Os capítulos do presente trabalho foram dispostos da seguinte maneira:  

 

Capítulo 1 – Introdução: compreende as considerações gerais da pesquisa a 

serem desenvolvidas, a problematização e justificativa que motivaram seu 

desenvolvimento, os objetivos que têm como proposta elaborar um estudo de 

viabilidade de produção de biodiesel de resíduos de soja gerados pelo Porto de 

Paranaguá, assim como as hipóteses, a relevância e a estrutura do trabalho.  

Capítulo 2, 3 e 5: esses capítulos compreendem o referencial teórico dos temas 

tratados nesta dissertação. 

O capítulo 2, intitulado “ Atividade portuária e sua dinâmica de geração de 

resíduos”, aborda os tipos e classificações de resíduos sólidos, assim como os resíduos 

portuários e seus principais problemas. O capítulo ainda estuda a logística reversa e suas 

implicações para reaproveitamento dos resíduos.  

O capítulo 3, denominado “O uso do biodiesel no Brasil e no mundo”, aborda as 

fontes de energia de combustíveis fósseis e renováveis, destacando o papel do etanol e 

do biodiesel para a economia e para a mitigação de impactos socioambientais. O 

capítulo ainda destaca as principais fontes de matérias-primas para a produção de 

biodiesel e seu mercado consumidor.  

O capítulo 4, denominado “Metodologia”, trata dos métodos e das técnicas 

empregadas na dissertação para alcançar os objetivos propostos. Além disso, apresenta a 

metodologia de estudo utilizada, com a descrição do projeto de pesquisa, da definição 

da população, da preparação da coleta de dados, assim como do seu tratamento e do 

porto objeto do estudo. Ainda expõe o motivo da escolha do Porto de Paranaguá como 

unidade de estudo e as limitações do projeto de viabilidade de produção de biodiesel.   

O capítulo 5, intitulado “Diagnóstico do Porto de Paranaguá”, trata de questões 

relacionadas à soja e ao Porto de Paranaguá. O capítulo apresentou um panorama da 

produção, mercado e utilização da soja. Além disso, no que tange ao Porto de 
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Paranaguá, aborda questões relacionadas a aspectos técnicos, estruturais e 

socioeconômicos do Porto e seus principais problemas de resíduos, com destaque para a 

cadeia logística da soja.  

O capítulo 6, “Análise da viabilidade de produção de biodiesel de resíduos de 

soja: o caso do Porto de Paranaguá” expõe e discute os dados coletados e os resultados 

alcançados durante a pesquisa. Nesse capítulo, é apresentado um estudo de viabilidade 

econômico-financeira de uma usina de biodiesel de resíduos de soja para o Porto de 

Paranaguá.   

 O capítulo 7, “Conclusões e recomendações”, analisa se os objetivos propostos 

pela pesquisa foram alcançados, a relevância da realização do estudo, as limitações da 

dissertação e as sugestões para trabalhos futuros. 

 
 
2 ATIVIDADE PORTUÁRIA E SUA DINÂMICA DE GERAÇÃO DE 

RESÍDUOS  

 

2.1 Resíduos sólidos 

 

2.1.1 Tipos, classificação e importância dos resíduos 

 

O assunto limpeza urbana tem sido recorrente na mídia, na sociedade e nas 

comunidades locais. Isso advém da preocupação com a saúde pública, contaminação do 

meio ambiente e, até mesmo, questões sociais como a situação dos catadores de 

materiais recicláveis. Como se não bastasse, o descaso pelo tratamento do lixo gera 

poluição visual, do lençol freático e do ar, prejudicando a qualidade de vida das cidades 

e, por conseguinte, a atividade turística. 

Antes de tudo, para dirimir quaisquer dúvidas conceituais de resíduos sólidos, e 

para fins deste trabalho, ficar-se-á com a normatização apresentada pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas [ABNT] (2004, p. 1), que, através de sua NBR 

10004:2004, os definem como: 
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Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades 
de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 
serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos 
provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 
equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 
determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam 
para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à 
melhor tecnologia disponível. 

 

 Pelo exposto, verifica-se que a origem dos resíduos sólidos é ampla, abrangendo 

desde atividades industriais e de serviços até estados da matéria mais liquefeitos, como 

lodos, por exemplo. Convém ressaltar que, como muitas outras, esta definição não é 

única, no entanto ela será adotada para este trabalho.   

É de suma importância compreender e conceituar os resíduos de maneira correta 

devido, em grande parte, ao significativo volume gerado. Segundo levantamento 

elaborado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais [ABRELPE] (2011), o montante de lixo gerado no Brasil, em 2010, alcançou 

o volume de 60,8 milhões de toneladas de lixo. Dessas, mais de 10%, soma 

significativa, em se tratando de resíduos, foram impropriamente despejadas em 

córregos, rios e terrenos baldios. Do total de resíduos produzidos, 42,4% não foram 

tratados de maneira adequada, sendo destinados para aterros controlados e lixões,  

Conscientes da grave problemática da gestão de resíduos no Brasil, tanto órgãos 

governamentais quanto a sociedade começam a prestar mais atenção nesta questão, 

buscando, cada vez mais, medidas mitigadoras para o problema. Apesar da mobilização 

da sociedade e de autoridades públicas, a produção, coleta e disposição final dos 

resíduos ainda são precários. Além disso, a deficiente educação ambiental e capacitação 

de especialistas, aliadas a recursos insuficientes, são grandes desafios para os agentes 

transformadores desta realidade.  

Diante do exposto, verifica-se a importância de se compreender e classificar 

corretamente os resíduos. Há diversas maneiras de classificá-los, tais como: a 

classificação da ANVISA, da ABNT, de alguns autores como Monteiro e da PNRS. 

A Resolução 56/2008, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, 

classifica os resíduos da seguinte forma: 
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I. Grupo A: resíduos que apresentem risco potencial ou efetivo à saúde pública e 

ao meio ambiente devido à presença de agentes biológicos consideradas suas 

características de virulência, patogenicidade ou concentração.  

II. Grupo B: resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco 

à saúde pública ou ao meio ambiente.  

III. Grupo C: enquadram-se neste grupo os rejeitos radioativos. 

IV. Grupo D: resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiativo 

à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.  

V. Grupo E: materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de 

barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas 

diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, micropipetas, lâminas e lamínulas, espátulas, 

todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea 

e placas de Petri) e outros similares.  

Outra classificação relevante e comumente citada é a NBR 10.004 (ABNT, 

2004). Esta metodologia, voltada para riscos potenciais à saúde pública e ao meio 

ambiente, classifica os resíduos sólidos nas seguintes classes:  

 Classe I: nela, enquadram-se os resíduos perigosos de acordo com os critérios 

estabelecidos pela norma (inflamabilidade, corrosovidade, reatividade, toxidade ou 

patogenicidade);  

Classe II A: nela, enquadram-se os resíduos não perigosos e não inertes, 

podendo apresentar propriedades como biodegrabilidade, combustibilidade, ou 

solubilidade em água. Estão incluídos nesta categoria os papéis, papelão, restos vegetais 

e outros.  

Classe II B: nela, enquadram-se os resíduos não perigosos e inertes. São as 

rochas, tijolos, vidros e certos plásticos e borrachas que não são decompostos 

facilmente.  

Já para Monteiro et al. (2001), os resíduos sólidos são classificados nas seguintes 

categorias: lixo doméstico ou residencial, comercial, público, domiciliar especial e 

fontes especiais, que, por sua vez, se subdividem em: lixo agrícola, industrial, 

radioativo, de serviços de saúde, de portos, aeroportos e terminais rodoviários. Neste 

manual, os resíduos sólidos são classificados de acordo com suas origens e naturezas.  
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Por fim, mas não menos importante, apresentar-se-á a classificação instituída 

pela Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Lei 12.305, 2010). Esta 

metodologia classifica os resíduos sólidos:  

I – quanto à origem: 

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências 

urbanas; 

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; 

c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas a e b; 

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados 

nessas atividades, excetuando-se os referidos nas alíneas b, e, g, h e j; 

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 

atividades, excetuando-se os referidos na alínea c; 

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais; 

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme 

definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do 

Sisnama e do SNVS; 

h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da 

preparação e escavação de terrenos para obras civis; 

i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas 

atividades; 

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; 

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios; 

II – quanto à periculosidade: 

a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 

carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam 
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significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com 

lei, regulamento ou norma técnica; 

b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea a. 

Foram selecionados e discutidos quatro tipos de classificação de resíduos 

sólidos, muito disso pela importância e pouco consenso do tema. O trabalho adotou as 

classificações da ANVISA e ABNT, pela sua relevância, já que são as mais utilizadas 

nos estudos de resíduos sólidos no Brasil. Como se não bastasse, estas classificações, ao 

categorizar os resíduos sólidos quanto aos seus riscos à saúde e ao meio ambiente, 

reúnem, em suas normas, características das demais classificações, sendo assim mais 

adequadas para o presente trabalho.  

  

2.1.2 Gerenciamento e gestão de resíduos sólidos  

 

Há pouco consenso entre técnicos e pesquisadores de resíduos sólidos quanto 

aos conceitos de gestão e gerenciamento. Estas palavras ora são apresentadas como 

sinônimos, ora como conceitos divergentes. Portanto, com o intuito de dirimir dúvidas 

acerca desta questão e seguir adiante, o presente trabalho apresentará as definições de 

alguns pesquisadores. 

 Para Lima (2001, p.27), o termo gestão “[...] abrange atividades referentes à 

tomada de decisões estratégicas [...], já gerenciamento de resíduos sólidos refere-se aos 

aspectos tecnológicos e operacionais da questão”.   

Leite (1997) também afirma que gestão de resíduos diz respeito à tomada de 

decisões estratégicas. Além disso, o autor advoga que o termo abrange desde 

instituições e políticas até instrumentos e meios para mitigação dos impactos 

ocasionados pela geração de resíduos.  

De acordo com Araújo (2002, p.34), a diferenciação dos termos gestão e 

gerenciamento apresentam-se da seguinte forma:  

 
 
Gerenciamento é o conjunto de ações técnico-operacionais que visam 
a implementar, orientar, coordenar, controlar e fiscalizar os objetivos 
estabelecidos na gestão. Gestão, por sua vez, “compreende as etapas 
de definição de princípios, objetivos, estabelecimento da política, do 
modelo de gestão, dos sistemas de controle operacional de medição e 
avaliação de desempenho e previsão de quais recursos serão 
necessários”. 
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A Lei Estadual n° 18.031 (2009, p.48) esclareceu a palavra gestão da seguinte 

maneira:   

 
Gestão integrada de resíduos sólidos é o conjunto articulado de ações 
políticas normativas, operacionais, financeiras, de educação ambiental 
e de planejamento desenvolvidas e aplicadas aos processos de 
geração, segregação, coleta, manuseio, acondicionamento, transporte, 
armazenamento, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos. 

 

De acordo com Azambuja (2002), o termo gestão dá a conotação de amplitude e 

sugere ao administrador “o que fazer” dentro de uma visão ampla. Já “como fazer” 

sugere ao administrador a figura do gerenciamento. 

Pelo exposto, verificam-se diferenças conceituais entre as palavras 

gerenciamento e gestão dos resíduos. O Quadro 1, a seguir, expressa de forma resumida 

as características de cada termo. 

 

Quadro 1 – Diferenças entre gerenciamento e gestão de resíduos sólidos 

GESTÃO GERENCIAMENTO 

O que fazer Como fazer 

Visão ampla Implementação desta visão 

Decisões estratégicas Aspectos operacionais 

Planejamento, definição de diretrizes e 

estabelecimento de metas 

Ações que visam implementar e operacionalizar 

as diretrizes estabelecidas pela gestão 

Conceber, planejar, definir e organizar Implementar, coordenar, controlar e fiscalizar 

Fonte: Massukado, L.M., 2004, p. 42..  
 

Desta maneira, adotar-se-á neste estudo o conceito de que gestão envolve 

decisões estratégicas, planejamento, possuindo uma visão ampla e mais sistêmica da 

geração de resíduos. Em contrapartida, gerenciamento será entendido como atividade 

mais operacional, envolvendo desde coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 

resíduos sólidos, portanto, inclusive fazendo parte de um todo maior, ou seja, do próprio 

conceito de gestão. 

A complexidade da vida moderna, o fluxo intenso de pessoas e de bens, o 

consumo exacerbado, excesso populacional, concentração industrial e a obsolescência 

planejada são fatores que aumentaram sobremaneira a quantidade e a diversidade de 
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resíduos sólidos causadores de poluição visual, do ar, do solo e do mar. É mister 

encontrar uma solução permanente para esse impasse, que afeta fauna, flora e seres 

humanos, numa proporção única na história.  

Uma solução para mitigar os impactos socioambientais negativos dos resíduos, 

inclusive bastante apregoada nos últimos tempos, é a gestão integrada de resíduos, que é 

definida por Monteiro et al. (2001,p.72)  como sendo:  

 
O envolvimento de diferentes órgãos da administração pública e da 
sociedade civil com o propósito de realizar a limpeza urbana, a coleta, 
o tratamento e a disposição final do lixo, elevando assim a qualidade 
de vida da população e promovendo o asseio da cidade, levando em 
consideração as características das fontes de produção, o volume e os 
tipos de resíduos – para a eles ser dado tratamento diferenciado e 
disposição final técnica e ambientalmente corretas –, as características 
sociais, culturais e econômicas dos cidadãos e as peculiaridades 
demográficas, climáticas e urbanísticas locais. 

 
Portanto, na gestão integrada de resíduos, buscando reduzir impactos 

socioambientais e ao mesmo tempo ser viável economicamente, as ações financeiras, 

operacionais, tecnológicas e de planejamento devem estar, precipuamente, interligadas 

entre si. Para tanto, faz necessário a integração, dentre outros, de catadores de materiais 

recicláveis, dos maiores geradores de resíduos, da população, terceiro setor, iniciativa 

privada e de órgãos públicos. 

Castilhos Junior (2003) também entende que o gerenciamento de resíduos deve 

ser integrado, englobando etapas articuladas entre si, desde ações visando a não geração 

de resíduos até a disposição final. Ainda afirma que a gestão de resíduos é o 

planejamento adequado de um processo em que se deve prever a demanda de resíduos, 

o tipo de material, a forma de coleta, armazenamento e transporte desse material, além 

de identificar um destino final adequado.  

Paralelamente, para gerenciar efetivamente os resíduos portuários também é 

primordial uma gestão integrada da cadeia logística. Há vários modelos de 

gerenciamento integrado de resíduos. No entanto, para efeito deste trabalho, segue 

abaixo aquele que apresenta uma série de elementos básicos e essenciais em qualquer 

estudo que retrata este tema (Figura 1).   
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Figura 1 – Gerenciamento integrado de resíduos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Adaptado de World Bank. Technical Guidance Report: Municipal solid waste incineration, 1999.  
 
 
 

Essa visão holística da gestão integrada de resíduos, demonstrada na Figura 1, é 

composta pelo atendimento da legislação, sustentabilidade do empreendimento e 

compromisso socioambiental.  
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 Para surtir maior efeito, a gestão integrada de resíduos deve atentar para a 

participação de todos agentes envolvidos e assim propor uma visão muito mais ampla 

do que a simples coleta de resíduos. No processo de reciclagem, por exemplo, são 

muitos os agentes envolvidos. Os consumidores têm o papel de diminuir a geração de 

resíduos e priorizar o consumo de materiais reciclados. O poder público deve fiscalizar 

as atividades geradoras, assim como proporcionar coleta e destinação adequada. Por sua 

vez, o terceiro setor deve apoiar e conscientizar os catadores de materiais recicláveis. E, 

por fim, as indústrias devem ser responsabilizadas pela geração de embalagens, 

inclusive aumentando a reutilização das mesmas, ou até mesmo promovendo sua 

destinação adequada, quando possível.  

Zanet (2002) afirma que a natureza participativa da gestão integrada de resíduos 

é a maneira mais completa de otimizar a problemática dos resíduos sólidos. De acordo 

com este autor, o sistema completo de gestão compreende: prevenção (mudança de 

hábitos de produção e consumo); responsabilização das empresas quanto ao destino das 

embalagens e do lixo gerado na extração dos recursos; redução, reutilização e 

reciclagem; valorização orgânica e energética dos resíduos; eliminação (aterros e 

incineração). Para alcançar tal intento, faz-se necessário que a gestão integrada de 

resíduos considere a realidade local e o ambiente externo, para, desta maneira, obter 

uma visão ampla e totalizante desta problemática e complexa questão.  

Para uma gestão adequada de resíduos, seja ela uma gestão adequada de 

resíduos, é necessário, dentre outros fatores, pessoal especializado, recursos 

tecnológico-financeiros e, sobretudo, aplicação da legislação do setor. As leis devem 

coibir atitudes ilícitas diretamente ou indiretamente por meio de multas, interdição do 

negócio ou até mesmo cassação da licença ambiental, se exigida. Ademais, a legislação 

ambiental é necessária para nortear as práticas, servir de padrão de controle e formar 

uma consciência mais socialmente responsável.  

A legislação aplicada à gestão de resíduos, além de pouco eficaz, variava de 

região para região. Tal conjuntura, apesar dos avanços da última década por conta do 

dilema ambiental, perdurou por muitos anos, clamando por uma medida abrangente que 

regularizasse o setor de maneira objetiva e nacional, ao invés de regional e 

descentralizada (ADEODATO, 2010). 

É nesse contexto que em 2 de agosto de 2010, depois de 21 anos de tramitação 

no legislativo, foi promulgada a Lei Federal que institui a PNRS (Lei 12.305, 2010).    
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Esta legislação foi, certamente, um marco histórico na área ambiental pela relevância no 

que tange à normatização do setor de resíduos sólidos do país, desde sua geração até a 

disposição final, sempre considerando a sustentabilidade. Esta política prevê 

regulamentações e sanções pelo seu descumprimento.  

A nova Lei define resíduo sólido reutilizável ou reciclável como “bem 

econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania.” (Art. 

6º, inciso VIII). Pelo exposto, identificam-se claramente os três pilares da PNRS: o 

ecológico, econômico e o social, aspectos que serão estudados adiante.   

O plano de gestão integrada de resíduos foi uma exigência da Lei 12.305/2010, 

que, dentre outros, obrigou o retorno de embalagens e outros materiais ao setor 

produtivo após consumo e descarte pela sociedade. Ainda no que tange ao apoio à 

logística reversa, os fabricantes, por exemplo, serão obrigados a buscar embalagens 

fabricadas com materiais que possam ser reutilizados ou reciclados, de acordo com o 

art. 31, inciso I, alínea a. Da mesma forma, o governo priorizará aquisições e 

contratações de produtos reciclados e recicláveis e bens, serviços e obras que estejam 

em consonância com padrões de consumo social e ambientalmente responsáveis, 

conforme o inciso XI do art. 7. 

A política recém-implantada é embasada na responsabilidade compartilhada 

entre os elos da cadeia das fábricas até o destino final. Aos munícipios, a Lei 12.305, 

além de determinar a eliminação dos lixões, apregoa que os aterros sanitários 

legalizados deverão receber somente rejeitos, ou seja, somente aquilo que não pode 

mais ser reaproveitado ou reciclado. Para tal, os municípios e estados serão incitados a 

elaborarem seus próprios planos de gestão integrada de resíduos sólidos para o 

tratamento de todo resíduo sólido gerado por cada município. Tais planos são requisitos 

para que os municípios obtenham verbas de um fundo para serem aplicados, 

exclusivamente na otimização da gestão de resíduos sólidos. O plano conterá, inclusive, 

a implantação dos sistemas de coleta de materiais recicláveis nas residências. 

As cooperativas de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, por serem 

um elo importante da cadeia de resíduos, também tiveram seu papel reformulado e 

reforçado, passando, inclusive, a realizar a coleta seletiva nos domicílios. Para esse 

papel de agente da gestão do lixo, estas contam com apoio técnico e financeiro do poder 

público. Para promover a inclusão social das cooperativas de catadores ou de outras 

formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, a Lei 12.305 
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conta com múltiplos dispositivos que dão prioridade à contratação de associações 

constituídas por pessoas de baixa renda, em detrimento de empresas de reciclagem do 

mesmo setor.  

Caixeta Filho e Bartholomeu (2011) sintetizam bem os principais aspectos da  

PNRS. Os autores advogam que a nova lei visa à gestão integrada e ao gerenciamento 

ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, estabelecendo a seguinte hierarquia de 

prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos 

sólidos e disposição final dos rejeitos. Ademais, agentes geradores de resíduos sólidos,  

bem como de resíduos industriais, serviços públicos de saneamento básico, serviços de 

saúde, mineração, dentre outros, são obrigados, a partir da lei, a elaborarem seus 

respectivos planos de gerenciamento de resíduos sólidos. 

Em resumo, o PNRS apregoa que reduzir resíduos, antes de tudo, é elevar o grau 

educacional de todos os agentes para a não geração de resíduos. Para tanto, é necessário 

atentar-se ao ambiente externo e seus agentes envolvidos, passando pela desaceleração 

da cultura consumista atual, aproveitamento racional de resíduos sólidos, assim como 

práticas visando sempre o desenvolvimento sustentável. Para tal, um preceito 

importante desta lei é a descentralização político-administrativa das ações, 

estabelecendo responsabilidade compartilhada entre sociedade, a iniciativa privada e o 

poder público.  

 

2.2 Resíduos portuários 

 

2.2.1 Problemas provocados por resíduos portuários 
 

Os portos são elementos-chave para o fluxo de transporte de mercadorias, 

impactando sobremaneira a economia, a política e o meio ambiente, principalmente 

quanto se trata de geração de resíduos.   

A gestão inadequada de resíduos, quase sempre, estende seus impactos negativos 

além da área portuária, recaindo, sobretudo, em comunidades de entorno. A poluição da 

água, do solo e do ar, e os prejuízos recorrentes na atividade turística, assim como 

doenças provocadas por vetores que se proliferam no lixo, são decorrências de um 

gerenciamento inadequado de resíduos (CHIUVITE; ANDRADE, 2001). 
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Ainda segundo estes autores, os resíduos são caracterizados como tudo aquilo 

que é rejeitado durante o processo de produção, transformação ou utilização de bens e 

serviços e restos provenientes de atividade humana, sendo estes apresentados nos 

estados físicos sólido ou semissólido, líquido e gasoso.  

Pelo exposto, entende-se que resíduos sólidos são o rejeito resultante de 

atividades humanas e naturais, podendo ser parcialmente reutilizados, gerando 

benefícios à sociedade e à natureza como proteção ao bem-estar e conservação de 

recursos naturais, respectivamente. 

Quanto aos resíduos dos portos, verifica-se que estes são gerados nos terminais, 

no interior das embarcações, bem como nos veículos de transporte. Estes são 

provenientes do consumo de passageiros, dos tripulantes dos navios e da carga. Em 

relação aos gerados por estaleiros, destacam-se os resíduos dos restaurantes e dos 

sanitários das embarcações, além de plásticos, madeiras, vidro, papel e papelão. 

Somam-se a isso os resíduos originários de navios reformados; de laboratórios, de 

varrição, sucatas e resíduos de materiais ferrosos, tambores metálicos e áreas 

administrativas. 

Apesar do potencial econômico-ambiental, os resíduos portuários são 

subaproveitados, gerando problemas como: contaminação do solo e da área costeira, 

poluição da água; por estações de tratamento de esgoto, despejos de óleo e resíduos 

industriais, destruição da biodiversidade, consumo de recursos naturais e locais de 

despejos de resíduos sólidos. Ante o exposto, constata-se que os impactos ambientais 

oriundos destas operações excedem os limites do porto gerador de resíduo (SEIFFERT, 

2002). 

De acordo com Resk (2011), água de lastro, quando descartada no mar ou nos 

rios, contamina mangues e regiões costeiras. Quando não tratados adequadamente, os 

resíduos provenientes da manipulação de granéis, minerais, sólidos ou vegetais formam 

outro elemento agressor ao meio ambiente Como se não bastasse, pandemias, como a 

Influenza, a gripe aviária e suína, assim como hantaviroses transmitidas por ratos, são 

problemas relacionados aos resíduos portuários. 

A acumulação de entulhos, lâmpadas, pilhas e baterias, material de escritório, 

acúmulo de grãos, sucatas, material plástico e cargas mal acondicionadas contribui para 

a proliferação de insetos e outros animais nocivos, como ratos, escorpiões e pombos, 

por exemplo. Esses resíduos portuários e seus respectivos impactos, dentre outros, são 
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provenientes dos precários acondicionamentos e limpeza dos bens e produtos durante o 

carregamento e descarregamento de cargas.  

Resíduos advindos das operações de manutenção do navio, como estopas, panos, 

embalagens, papel, papelão e serragem, além dos resultantes dos serviços dos navios 

como serviços de bordo, de restaurante, sanitários e despejos de óleos, também 

prejudicam o sistema ambiental.  

Outro problema observado nos portos nacionais ocorre quando a mercadoria é 

confiscada e, por conseguinte, compulsoriamente impedida de movimentar-se, enquanto 

perdurar sua utilidade (afetação pública). O formalismo em demasia, aliado a práticas 

ilegais e a problemática gestão de materiais, dificulta a desafetação pública dos bens e 

produtos armazenados, impedindo sua venda, permuta ou doação. Os materiais 

permanecem estacionados no pátio do porto, muitas vezes, precariamente 

acondicionado, deteriorando-se e, consequentemente, ocasionando problemas 

ambientais (OLIVEIRA; PAZZINI; MURTA, 2011). 

O desenvolvimento industrial e a associação de qualidade de vida ao consumo 

de bens materiais, que estimula a produção de bens descartáveis e utilização de 

mercadorias artificiais, aliados a uma gestão de resíduos ineficiente, fazem com que, 

cada vez mais, os resíduos sejam gerados sem tratamento ou destinação adequados 

(RIBEIRO; MORELLI, 2009). 

Portanto, devido ao crescente volume de resíduos e fiscalizações ineficientes, 

devem ser tomadas medidas eficazes contra infratores que despejam ou gerenciam de 

maneira incorreta seus próprios rejeitos. Uma possibilidade seria a mitigação dos 

impactos socioambientais através da transformação dos resíduos em materiais 

reutilizáveis.  

 

2.3 A logística reversa 

 

2.3.1 Características da logística reversa  

 

A concorrência leva à busca por maior competitividade e, por conseguinte, à 

redução de custos. Aliada a isso, a evolução da comunicação e do transporte contribuiu 

sobremaneira para que o mercado passasse a operar em escala mundial e as 

organizações, por sua vez, demandassem um sistema para ofertar bens e produtos 
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certos, no momento certo, para os clientes corretos com a melhor eficiência possível. 

Por conta disso, atualmente, poucos assuntos têm sido mais discutidos e analisados do 

que a importância da logística.  

Novaes (2001) afirma que o interesse no Gerenciamento da Cadeia de 

Suprimentos ou Supply Chain Management (SCM) vem crescendo desde os anos 80, 

quando as empresas perceberam as benesses da cooperação dentro e além dos limites da 

sua própria organização. Desta maneira, logística é ponto-chave da cadeia produtiva 

integrada, atuando em estreita consonância com o moderno Gerenciamento da Cadeia 

de Suprimentos. 

Convém esclarecer as diferenças conceituais entre SCM e logística. Antes de 

tudo, há de se ressaltar que o termo Supply Chain Management ainda carece de maiores 

esclarecimentos para diminuir a confusão que permanece entre organizações e pessoas, 

inclusive na sua tradução para o português (RAZZOLINI, 2001). Contudo, para o 

trabalho, adotar-se-á definição de Fleury (2000, p. 42), o qual conceitua SCM como 

sendo “exatamente esse esforço de coordenação nos canais de distribuição, por meio da 

integração de processos de negócios, que interligam seus diversos participantes”.  

A visão da logística é mais restrita do que a SCM, pois dirige seus esforços para 

as operações da própria empresa. Já a cadeia de suprimentos vai do elo inicial ao elo 

final da corrente de fornecedores e consumidores. Para atingir maior eficiência, essa 

visão panorâmica necessita de um elevado grau de colaboração entre as organizações ao 

longo da cadeia de suprimentos.  

A logística direta, ou simplesmente logística, aborda a compra de matéria-prima, 

do seu armazenamento, da movimentação no interior da empresa e do transporte até o 

consumidor. A logística pode ser conceituada como a forma de otimizar os serviços de 

distribuição aos clientes e consumidores, através de planejamento, organização para as 

atividades de movimentação e armazenagem com o intuito de facilitar o fluxo de bens e 

produtos (BALLOU, 1998). 

A logística direta ou tradicional é uma área de atuação muito estudada e com 

conceitos bem definidos e difundidos tanto no meio empresarial quanto no acadêmico. 

Todavia, a logística reversa tenha tomado importância nos últimos anos por fazer alusão 

ao fluxo inverso da logística, esta não é um termo novo.  

A logística reversa, como um conceito ainda em construção, pode ser definida 

em função do enfoque dado. Krikke (1998 apud MIGUEZ, 2007, p. 254), ao definir 
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logística reversa como “a coleta, transporte, armazenamento e processamento de 

produtos descartados”, e Pohlen e Farris (1992 apud MIGUEZ, 2007, p. 35-47), como 

“o fluxo de produtos do consumidor até o produtor, por meio de um canal de 

distribuição” enfatizam o gerenciamento físico de produto.  

 Por outro lado, Leite (2009), ao enfatizar uma visão geral do processo, 

apresenta uma definição mais completa. Ele conceitua logística reversa como a área da 

logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as informações logísticas 

correspondentes, do retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de 

negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuição reversos, 

agregando-lhes valor de diversas naturezas: econômico, legal, logístico, de imagem 

corporativa, entre outros. Este autor, visando elucidar as diferenças e inter-relações dos 

canais de distribuição diretos e reversos, apresenta-nos a Figura 2. 

 

Figura 2 - Canais de distribuição diretos e reversos 

 

Fonte: Leite, P. R. 1999, p. 38. 
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Na Figura 2, observa-se o fluxo direto da matéria-prima ao mercado primário, 

entendido aqui como mercado dos produtos. Esse canal de distribuição pode ser 

composto, dependendo da complexidade da cadeia, por canais intermediários, como 

atacadistas, varejistas e consumidores.  

Os canais de distribuição reversos podem ser de pós-consumo e pós-venda. O 

primeiro é constituído por produtos descartados, que, ao perderem sua utilidade 

original, retornam ao ciclo produtivo por meio dos canais reversos de reuso, 

remanufatura ou reciclagem. Já os canais reversos de pós-venda são constituídos pelo 

retorno daqueles produtos, com pouco ou nenhum uso, do consumidor ao varejista ou ao 

produtor, do varejista ao produtor, devido a problemas de qualidade ou a processos 

comerciais entre empresas, retornando ao ciclo de negócios de alguma forma.  

O Quadro 2 apresenta as principais diferenças da logística reversa e da logística 

direta.  

 

Quadro 2 – Diferenças entre logística direta e logística reversa 
Logística direta Logística reversa 

Previsão relativamente direta Difícil previsão 

De um para vários pontos de distribuição Muitos para um ponto de distribuição 

Qualidade do produto uniforme Qualidade do produto não uniforme 

Embalagem do produto uniforme Embalagem do produto geralmente danificada 

Destinação/rota clara Destinação/rota não é clara 

Opções de descartes claros Descarte não é claro 

Preço relativamente uniforme Preço depende de vários fatores 

Importância da velocidade reconhecida  A velocidade, geralmente, não é uma prioridade 

Custos de distribuição direta facilmente visíveis Custos reversos menos visíveis diretamente 

Gerenciamento de inventário consistente Gerenciamento de inventário não consistente 

Ciclo de vida do produto gerenciável Questões de ciclo de vida mais complexas 

Negociação direta entre as partes envolvidas Negociações complicadas por vários aspectos 

Métodos de marketing bem conhecidos Marketing complicado por vários fatores 

Visibilidade do processo mais transparente Visibilidade do processo menos transparente 

Fonte: Reverse logistics executive council, 2012.  

 

Pelo Quadro 2, observa-se maior contingência e, por conseguinte, maior 

dificuldade de previsão da logística reversa, em detrimento da logística direta. Essa 

maior dificuldade de previsão e aferição de custos (menos visíveis), aliada a 
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negociações complicadas com vários stakeholders, contribui sobremaneira para a 

complexidade da gestão no canal de distribuição reverso.  

De acordo com Kumar e Malegeant (apud MIGUEZ, 2010), as atividades que 

englobam a logística reversa são: 

 a) coleta: nesse caso, a empresa providencia o retorno dos produtos. Isso pode 

ocorrer por intermédio de uma transportadora contratada, por meio de assistência 

técnica, quando os clientes levam o produto até a empresa, ou por transporte próprio 

para buscar as mercadorias;  

b) inspeção/separação: nesta etapa, há a inspeção e a separação dos produtos 

descartáveis dos que serão reaproveitados;  

c) reprocessamento: nesta fase, os produtos passam por transformação, para que 

ele ou parte de seus componentes sejam reaproveitados;  

d) descarte: nesta etapa, os produtos não reaproveitados (por razões técnicas ou 

econômicas) são enviados para incineração ou para aterros;  

e) redistribuição: é o envio do produto de volta para o mercado, como produto de 

segunda linha ou como novo. Nesta etapa, incluem-se atividades de comercialização, 

transporte e armazenamento. 

Essas atividades que englobam a logística contribuem para mitigar impactos 

socioambientais, gerar receita adicional para fabricantes e geração de empregos para 

catadores de materiais recicláveis, por exemplo.  

A vida de um produto não termina com sua entrega ao consumidor. Há diversas 

maneiras dos bens retornarem ao local de origem. Estes podem se tornar obsoletos, 

danificados ou não funcionarem e devem retornar ao seu ponto de origem para serem 

adequadamente descartados, reparados ou reaproveitados. Outra maneira refere-se a 

produtos adquiridos pela internet, em que o consumidor tem o direito de arrepender-se 

da aquisição, em até uma semana, a contar da data de recebimento do produto. Além 

disso, há o caso de retorno de embalagens, o qual ocorre em função da sua reutilização, 

fatores econômicos, restrições legais e fatores ambientais. 

Pelo exposto, é primordial uma gestão integrada entre fornecedores, indústrias e 

consumidores, a fim de gerenciar mais efetivamente a cadeia de suprimentos, inclusive 

retornando ou destinando adequadamente os produtos pós-venda ou pós-consumo. Os 

plásticos, por exemplo, são responsáveis por distintos problemas ambientais, pois, além 

da dificuldade de sua decomposição, suas propriedades contribuem para o uso em larga 
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escala. Aliado a isso, com o processo de declínio da capacidade dos aterros sanitários, 

principais destinos dos lixos no Brasil, observa-se, cada vez mais, o crescimento do 

papel da logística reversa como mitigadora dos impactos ambientais e geradora de 

renda, vide a PNRS - Lei 12.305/2010, que institui, dentre outras, a obrigatoriedade do 

retorno de determinados produtos ou embalagens ao fabricante.   

 

2.3.2 Logística reversa: desafios e oportunidade de aproveitamento de resíduos 

 

Conscientização dos consumidores, pressão do governo, questão legal, geração 

de lucros e responsabilidade ambiental são aspectos motivadores para a adoção de 

procedimentos da logística reversa. A logística reversa reduz a quantidade de resíduos 

perigosos despejados em aterros, lixões e nas águas. Além disso, o recolhimento e 

reaproveitamento de produtos poupam matéria-prima virgem e, por conseguinte, 

recursos minerais e energéticos. Quando um produto é canibalizado, tendo seus 

componentes e peças implantados no estoque de produção para servir de matéria-prima 

para novos produtos, impacta sobremaneira o planejamento e controle de produção 

(MIGUEZ, 2010).  

Segundo Pires (2007, p. 46), as razões econômicas parecem as mais facilmente 

compreendidas e as que “motivam” as empresas a se engajarem nos processo reversos. 

O reaproveitamento de produtos e materiais pode, muitas vezes, ser mais econômico do 

que a aquisição de novos, ainda que tenham de ser realizadas atividades para possibilitar 

esse reaproveitamento. 

A logística reversa visa, sobretudo, otimizar as atividades do pós-venda e do 

pós-consumo, resultando em economia de recursos financeiros. Apesar dos motivos 

econômicos sobressaírem sobre os demais, questões ambientais, legais, competitivas e 

de limpeza do canal de distribuição são também razões importantes, que levam muitas 

organizações a aderirem à logística reversa. Como se não bastasse, a preocupação com a 

credibilidade, fidelidade e confiança dos clientes, aliadas às vantagens de produzir de 

maneira sustentável utilizando matéria-prima reciclada, também contribui para adoção 

desta nova mentalidade de gestão de materiais e de resíduos.  

A legislação ambiental que obriga as empresas a retornarem alguns de seus 

produtos de maneira sustentável é um dos principais incentivos da aplicação da logística 
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reversa. A PNRS – Lei 12.305/2010 – é prova da fiscalização e interesse governamental 

na direção de uma política socialmente responsável.  

As indústrias terão responsabilidade pelas embalagens dos seus respectivos 

produtos e da mesma forma o governo priorizará a aquisição de bens que possam ser 

reciclados ou reutilizados e daqueles que de alguma forma contribuam para a mitigação 

dos impactos socioambientais.  

A lei ainda institui, dentre outras providências, a responsabilidade dos portos 

pelo tratamento e destino adequado dos resíduos descartados em suas respectivas áreas, 

incluindo o processo de logística reversa, quando necessário. Ainda estipulou o 

fechamento dos lixões em todo o país até dezembro de 2014. Um dos grandes desafios 

pela frente é a recuperação destas áreas e a inserção no mercado de trabalho dos 

catadores que sobrevivem da coleta de materiais nestes lixões. Apesar de desafiadora, a 

PNRS, se aplicada e administrada de maneira adequada, trará vários benefícios 

socioambientais e se tornará uma grande oportunidade para os agentes envolvidos com a 

gestão e gerenciamento dos resíduos.  

Projetos de usina de biogás e reciclagem, assim como assegurar a capacitação 

dos catadores, identificando a demanda de mão de obra na região e, assim, oferecer uma 

formação que realmente ajude as pessoas a se inserir no mercado formal de trabalho, 

são medidas desafiadoras, que já se encontram em profusão em todo o país. Outra 

oportunidade, nesse caso podendo, inclusive, gerar empregos indiretos, seria garantir a 

recuperação do passivo social e ambiental do local, com saneamento básico, edificação 

de moradias, escolas e creches, entre outros. 

Com o recente reforço da legislação ambiental e a profusão de consumidores 

mais conscientes, aliado ao desenvolvimento de materiais recicláveis, a logística reversa 

vem se destacando como oportunidade de sucesso para novos negócios e geração de 

empregos. Existe uma demanda significativa de diversos setores e agentes para atender 

essa nova cultura implantada.  

Para atender essa demanda, de acordo com Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas [SEBRAE] (2012), o Ministério do Meio Ambiente  deve investir 

R$ 1,5 bilhão em projetos de tratamento de resíduos sólidos, na substituição de lixões e 

implantação de coleta seletiva e no financiamento das cooperativas de catadores, no 

contexto da PNRS.  
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O potencial da logística reversa no Brasil é muito grande. A título de 

esclarecimento, apenas na América do Norte, de acordo com o Reverse Logistics 

Association [RLA] (2012), atualmente os gastos com logística reversa nos Estados 

Unidos da América representam entre 3-15% do Produto Interno Bruto, valores da 

ordem de US$ 360 bilhões e US$ 1.8 trilhões. A economia gerada pela prática é muito 

expressiva, tanto em termos financeiros quanto socioambientais.  

No Brasil, a logística reversa movimenta cerca de US$ 20 bilhões e a atividade 

já atinge cerca de 10% do que é vendido no país, afirmou o presidente da Associação 

Brasileira de Logística [Aslog], Rodrigo Vilaça, em entrevista para o Diário do  

Comércio Indústria e Serviço [DCI] (RICCIARDI, 2011).  

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada [IPEA] (2011), estima-se 

que o Brasil perde aproximadamente R$ 8 bilhões por ano por deixar de reciclar 

resíduos, que acabam sendo misturados aos demais em aterros e lixões. Por conta desta 

estatística, foi sancionada em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

Pelo exposto, observa-se que a demanda por tratamento de resíduos no Brasil é 

imensa. Desta maneira, a gestão efetiva dos canais de distribuição reversos é primordial 

na mitigação dos impactos ambientais, geração de rendas e melhorias nas condições de 

trabalho dos catadores de materiais recicláveis e, por conseguinte, desenvolvimento do 

país. 

 

3  O USO DE BIODIESEL NO BRASIL E NO MUNDO  

 

3.1 O biocombustível e sua dinâmica na geração de energia 

 

3.1.1 Diversificação da matriz energética  

 

Responsável por 1/3 da produção, o petróleo é a principal fonte energética do 

mundo. Essa commodity é seguida de perto pela produção de carvão mineral, e juntos 

somam 60%. Esses combustíveis fósseis, além de não serem renováveis, são 

responsáveis por diversos danos ambientais (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 – Matriz energética mundial em 2009 

 
Fonte: International Energy Agency, Key World Energy Statistics, 2011.  

 

 Não obstante sua importância para o desenvolvimento industrial mundial, o 

petróleo, além de ser um dos principais responsáveis pelo efeito estufa, poluição 

ambiental, dentre outros, ainda será a razão de vários conflitos internacionais, sobretudo 

envolvendo aquelas nações muito dependentes dessa importante commodity, como os 

países do Oriente Médio, Estados Unidos e vários outros. Além disso, um eventual 

derramamento acidental de óleo no litoral brasileiro pode afetar consideravelmente 

atividades econômicas como a pesca e turismo.  

Por esta razão, vários países investem cada vez mais em projetos de fontes de 

energia alternativas, como a energia geotérmica, dos mares, solar, a energia eólica, o 

biodiesel, a energia obtida através do hidrogênio, o etanol e a biomassa (bagaço de 

cana-de-açúcar, álcool, madeira, palha de arroz, óleos vegetais etc.). Essas fontes 

energéticas, além de poluírem menos, ainda contribuem para tentar alcançar cada vez 

mais uma independência com relação ao petróleo.  

De acordo com Murta (2008), o crescimento da demanda energética mundial 

implica na necessidade de diversificação das fontes de energia. Caso essa conjuntura 

continue desfavorável, isto é, investimento em fontes alternativas insuficientes, poderá 

ocasionar risco de desabastecimento, acarretando sérios problemas para as nações 

dependentes do petróleo. Dentre as atividades de consumo mais intensivas, destacam-se 

os transportes, que têm contribuído significativamente para que a escassez das reservas 

energéticas utilizadas atinja o seu pico cada vez mais rápido. 
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O autor ainda advoga que a evolução do transportes perpassa pela necessidade 

de significativas mudanças. O setor é muito concentrado no modal rodoviário, que, por 

sua vez, se utiliza, sobretudo, de fontes de energéticas derivadas do petróleo. Desta 

maneira, o hidrogênio, álcool combustível e biodiesel, fontes alternativas de energia, 

aliados à valorização de modais menos intensivos em energia (ferroviário, aquaviário e 

dutoviário) e a otimização energética da frota de automóveis são medidas a serem 

tomadas a fim de tornar o desenvolvimento menos dependente do petróleo. 

Ressalta-se que mudanças no setor de transporte demandam um grande e 

persistente esforço de planejamento em longo prazo, dentre outros motivos, porque esse 

combustível fóssil está muito presente na vida cotidiana, sendo demasiado estratégico 

para a matriz energética mundial e para aqueles que detêm sua produção, inclusive 

suscitando graves questões políticas.  

Segundo Moraes (2005), isso ocorre porquanto as demasiadas vantagens do 

petróleo, que, dentre outras, podem gerar muito calor e atingir um alto grau de 

eficiência, possuem baixo custo comparativo e uma indústria com vasta infraestrutura 

mundial de transporte, distribuição e revenda. O petróleo ainda é uma fonte de energia 

muito procurada e utilizada porque é capaz de gerar subprodutos como a gasolina, óleo 

e outros combustíveis, como também ser fonte de matéria-prima para plásticos e tecidos 

sintéticos.  

Desta maneira, substituir o sistema de transporte derivado do petróleo por fontes 

oriundas de novas tecnologias, como as renováveis, por exemplo, é tarefa árdua.  

Todavia, tornar essas novas tecnologias viáveis e competitivas em relação às 

convencionais são desafios que requerem significativos investimentos em recursos 

humanos, técnicos e financeiros, além de disponibilidade de tempo para planejar, 

fomentar e implantar as mudanças da matriz energética.  

Conforme se depreende da figura 3.2, o Brasil apresenta uma matriz energética 

muito diversa do restante do mundo. Segundo a Empresa de Pesquisa Energética [EPE] 

(2012), o Brasil alcançou 88,8% de fontes renováveis em sua matriz energética em 

2011, números muitos superiores à média mundial, que gira em torno de 20%, 

reafirmando a liderança do país na geração de energia limpa e renovável.  

Em relação a potenciais hídricos, além de serem fontes limpas, renováveis e 

seguras, pode-se acrescentar o baixo custo do suprimento na comparação com outras 
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fontes (carvão, petróleo, urânio e gás natural). A energia hidrelétrica é classificada 

como limpa no mercado internacional. 

 

Gráfico 2 – Participação de renováveis na geração de energia (%) 

 
    Fonte: Empresa de Pesquisa Energética. Anuário estatístico de energia elétrica, 2012.  
 

Os dados da Gráfico 2 demonstram, em relação às fontes de energia alternativas, 

um ligeiro aumento de 2,5 pontos percentuais (de 2010 para 2011) porque o clima 

ajudou a aumentar em 6,3% a produção hidrelétrica brasileira. Entretanto, no mundo, 

sua aceitação pelo mercado ainda enfrenta problemas relacionados à viabilidade 

financeira e à alta competitividade deste mercado onde elas se encontram inseridas.   

Não obstante as desvantagens das energias alternativas em detrimento das 

convencionais é interessante perceber que o consumo de energia não renovável traz uma 

série de desvantagens ao país, como maior emissão de poluentes, maior custo final para 

os produtos, maior dependência externa de combustíveis, pior desempenho na balança 

comercial etc. 

Salienta-se que o sistema de transporte rodoviário de carga do porto de 

Paranaguá, que, na maior parte das vezes, utiliza diesel como combustível, poderá optar 

pela utilização de biocombustíveis como forma de reduzir a dependência, deste modo, 

do derivado do petróleo, reaproveitar os resíduos de soja e ainda utilizar um 

combustível menos poluente, a exemplo do biodiesel.  
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3.1.2 Biocombustível como fonte energética 

  

A matriz energética brasileira vai de encontro à mundial, sendo praticamente 

opostas. Enquanto a primeira é predominantemente calcada na oferta de energia 

renovável (vide Tabela 1), a mundial, como já apresentada neste capítulo, apresenta-se 

fortemente concentrada nas energias não renováveis 80,5%, sendo estas 

aproximadamente 1/3% derivada do petróleo.  

  
Tabela 1 – Balanço energético nacional – BEN 2011 

Fontes 2011 2010 ∆ 11/10 

Oferta total (mil tep) 272.347 268.771 1,3% 

Energia não renovável 152.187 147.568 3,1% 

Petróleo e derivados 105.200 101.714 3,4% 

Gás natural 27.601 27.535 0,2% 

Carvão mineral e derivados  15.243 14.462 5,4% 

Urânio(u308) e derivados  4.143 3.857 7,4% 

Energia renovável 120.160 121.202 -0,9% 

Energia hidráulica e eletricidade  39.943 37.663 6,1% 

Lenha e carvão vegetal 26.333 25.998 1,3% 

Produtos de cana-de-açúcar  42.778 47.102 -9,2% 
Outras renováveis  11.105 10.440 6,4% 

Fonte: Empresa de pesquisa energética. Informe a imprensa. Resultados preliminares BEN, 2012.  
 

 A Tabela 1 demonstra a supremacia dos combustíveis não renováveis na matriz 

energética nacional, com destaque para o Petróleo. No quesito renovável, os destaques 

ficam por conta da energia hidráulica e do etanol. Nesse período, não houve grandes 

alterações na matriz energética nacional. A maior variação na oferta de produtos de 

cana-de-açúcar pode ser explicada pela queda de 9,8% na safra do período avaliado.   

Conforme visto neste capítulo, a crescente demanda por fontes energéticas 

geradas pelo sistema de transportes, assim como problemas socioambientais e 

geopolíticos, dentre outros, ocasionados pela queima de combustíveis fósseis, têm 

suscitado estudos e o desenvolvimento de novas fontes de energia capazes de suprir  

esta demanda. Neste contexto, uma maior participação de alternativas energéticas, como 

biocombustíveis, torna-se um fato positivo.  

Os biocombustíveis são provenientes da biomassa renovável que podem 

substituir, parcial ou totalmente, combustíveis derivados de petróleo e gás natural.  No 
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Quadro 3, são apresentados os principais exemplos de biocombustíveis, dentre os quais 

está o biodiesel e o etanol, os dois mais produzidos no país.   

 

Quadro 3 – Principais exemplos de biocombustíveis 
Biocombustível Matéria-prima Processos de obtenção Composição química 
Carvão vegetal Madeira Pirólise Carbono 

Álcool 
Açúcares (glicose, 

amido, celulose etc.) 
Fermentação 
anaeróbica 

Etanol 

Biogás 
Todo o tipo de 

biomassa 
Fermentação 
anaeróbica 

Hidrocarbonetos leves 

Biogás de sintese Biomassa em geral Gaseificação 
Mistura de vários gases, 
essencialmente CO e H2 

Biodiesel Óleos e gorduras 
Esterificação ou 
transesterificação 

Monoésteres de ácidos 
graxos 

Bio-óleo Óleos e gorduras 
Craqueamento ou 

hidrocraqueamento 

Mistura de 
hidrocarbonetos e 

compostos oxigenados 
Fonte: Oliveira, F.C. C; Suarez, P. A. Z; Santos, W. L. P., 2008, p. 4.  
 

Atualmente, a produção de biocombustíveis se baseia nas chamadas tecnologias 

de primeira geração, o que significa produção de etanol de derivados de açúcares ou 

amidos (cana-de-açúcar, beterraba, milho, trigo, mandioca) e biodiesel de óleos vegetais 

ou gordura animal – soja, colza, girassol, mamona, dendê, sebo, óleo de fritura 

(OLIVEIRA et al., 2008).  

Está em desenvolvimento a 2ª geração de biocombustíveis, na qual utilizam 

como matérias-primas os resíduos agroflorestais, celulose, culturas energéticas de curto 

ciclo, resíduos urbanos, que são mais baratos, mais abundantes e podem ser produzidos 

nas mais variadas condições climáticas. Ressalta-se que os principais biocombustíveis 

são: etanol, biogás (produzido a partir da biomassa), bioetanol, bioéter, biodiesel, entre 

outros (LEITE; LEAL, 2007, p. 7). 

É importante ressaltar, antes de qualquer coisa, que a busca por fontes de energia 

não convencionais não é substitutiva, pelo menos em curto e médio prazo, mas uma 

alternativa para complementar as fontes de energia tradicionais.  

Murta (2008, p. 49) defende que incentivos ao crescimento da participação da 

energia renovável na matriz energética do país perpassam por aspectos 

socioeconômicos, ambientais e estratégicos, como a seguir:  

a) aspecto socioeconômico: a profusão de fontes renováveis de energia colabora 

com a vocação energética local, podendo resultar em efeitos positivos para os 

agentes locais envolvidos, como geração de emprego e renda, por exemplo;  
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b) aspecto ambiental: é interessante mitigar impactos ambientais, buscando 

fontes energéticas menos nocivas, como as renováveis. Apesar de uma usina 

de grande porte geralmente provocar maiores danos ambientais do que fontes 

alternativas, tal afirmação não deve ser tomada como universal. Deve-se, 

portanto, haver discernimento para analisar caso a caso. 

Do ponto de vista estratégico, faz-se necessário avaliar um investimento numa 

determinada fonte alternativa, sempre visando o longo prazo e suas implicações com as 

demais dimensões comentadas anteriormente. O Proálcool, por exemplo, nos seus 

primórdios, dado seu pioneirismo, alto custo e baixa competitividade, era altamente 

dependente de incentivos governamentais. Posteriormente, no entanto, devido em 

grande parte à curva de aprendizagem e aumento da eficiência, o etanol mostrou-se uma 

alternativa viável e competitiva em relação à gasolina.  

Em razão das vantagens atribuídas à energia renovável, como o etanol, por 

exemplo, muito utilizado no modal rodoviário, o mercado de biocombustíveis tem 

experimentado significativos crescimentos na participação na matriz energética de 

alguns países. Atualmente, há veículos bicombustíveis comerciais disponíveis no Brasil, 

que possibilitam simultaneamente o uso de gasolina automotiva e álcool, contribuindo 

sobremaneira para o surgimento e consolidação de um mercado muito promissor.  

Ano após ano, o consumo aumenta e as reservas de derivados de petróleo 

diminuem, contribuindo sobremaneira para o aumento dos preços destes combustíveis 

fósseis. Ademais, ainda há a questão política: a cada crise internacional, o preço do 

barril de petróleo dispara. 

A maior motivação para o uso de biocombustíveis é seu potencial de reduzir a 

emissão de gases de efeito estufa (GEE) de uma forma sustentável. Além disso, o 

biodiesel permite mitigar a poluição local (material particulado e aromáticos) e regional 

(SOx). No entanto, no caso de (SOx) cabe uma ressalva, pois testes preliminares 

demonstraram que as suas emissões de  são ligeiramente maiores do que no diesel.  

O biodiesel ainda promove a reversão do fluxo divisas pela diminuição da 

importância de derivados de petróleo, além da geração de emprego e renda urbana e 

rural. Pode-se ainda aferir receitas da exportação de combustível e comercialização de 

certificados de emissões evitadas de gases do efeito estufa, partindo-se de insumos 

produzidos no Brasil.  
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Segundo o BiodieselBR (2012), dentre as diversas vantagens relativas a este 

combustível, tem-se:  

a) ao contrário dos combustíveis fósseis, é energia renovável e limpa;  

b) possui várias matérias-primas como girassol, algodão, mamona, soja, 

amendoim algodão e dendê. No Brasil, há muitas terras cultiváveis que 

podem produzir uma enorme variedade destas matérias-primas, sobretudo nos 

solos menos produtivos, com um baixo custo de produção; 

c) ao gerar emprego (1,3 milhão de empregos diretos e indiretos) no setor 

primário, muito importante no desenvolvimento social do país, aloca o 

trabalhador no campo, reduzindo o superpovoação dos grandes centros 

urbanos.  

d) o baixo risco de explosão implica na facilidade de transporte e 

armazenamento; 

e) não necessita de nenhuma adaptação em caminhões, tratores ou máquinas. 

 Apesar das vantagens, já discutidas, das energias limpas, o Quadro 4 apresenta 

alguma das suas desvantagens. Esse quadro demonstra que as energias eólicas e as 

hidroelétricas também impactam o meio ambiente, o que é preocupante, visto que a 

maior parte da energia nacional advém da hidroelétrica, que apesar de limpa e 

renovável, apresenta riscos relacionados à transformação do ecossistema, como 

alagamentos, alteração dos rios, migração de peixes e até impactos sociais como 

deslocamento da população local, seguido pela perda do patrimônio histórico cultural.  
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Quadro 4 – Impactos socioambientais da geração de energia elétrica 

Fontes Impactos socioambientais 

Termoeletricidade 
Emissão dos gases do efeito estufa 
Emissão de material particulado 

Emissão de SOx e Nox 

Hidroeletricidade 

Alagamento para construção de barragens 
Alteração nos regimes dos rios a jusante 
Assoreamento da montante da barragem 

Barreiras à migração dos peixes 
Proliferação de algas 

Perda de patrimônio histórico, arqueológico e turístico 
Remoção de populações locais 

Bioeletricidade 

Perda de biodiversidade 
Poluição atmosférica 
Mortandade de peixes 

Contaminação de aquíferos freáticos 

Energia Eólica 
Poluição sonora 
Poluição estética 
Morte de pássaros 

Energia Solar Acúmulo de resíduos tóxicos no ambiente 
Pequenas Centrais 

Hidrelétricas – PCHs 
Interferência na fauna e flora locais 

Conflitos com o turismo 

Energia nuclear 
Risco de acidentes 

Incertezas no gerenciamento dos resíduos 
Perigo da proliferação de armas atômicas 

Fonte: Goldemberg, J.; Lucon, O., 2007 apud Castro, Dantas e Timponi, 2011, p. 28. 

 

 Ainda com relação às precauções pelos impactos socioambientais ocasionados 

pelos biocombustíveis, o biodiesel, a despeito de ser considerado como uma grande 

solução ambiental, relacionada à redução da emissão de gases de efeito estufa, emite  

gases de efeito estufa decorrentes de produção e da queima de biocombustíveis, além de 

emissões de CO2, decorrentes da decomposição do nitrogênio presente no solo e nos 

fertilizantes, que resultam na emissão do N2O (um gás presente no efeito estufa) 

(TAVARES, 2005). 

 Outro ponto importante na sustentabilidade do biocombustível é a necessidade 

de terras para produzi-lo. Enquanto, o etanol de cana-de-açúcar produz mais de 6.000 

litros por hectare ao ano, o biodiesel de mamona proporciona apenas 500 litros nas 

mesmas condições (LEITE; LEAL, 2007, p. 7). Ressalta-se que, devido à grande 

variedade de matérias-primas para a produção de biodiesel, é natural que a 

produtividade e teor de óleo variem significativamente. Assim, a proporção de 12/1 

verificada na comparação do biodiesel da mamona com etanol da cana-de-açúcar deve 

ser vista com discernimento e ressalvas.   
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 Já Ming (2012) advoga que, em condições normais, o custo de produção do 

biodiesel é 60% mais alto do que o do diesel de petróleo. Convém ressaltar que o poder 

energético do biodiesel é pouco menor do que o do diesel, correspondendo a 

aproximadamente 90% da energia daquele. Nessa afirmação, cabe a mesma ressalva da 

crítica anterior, pois a diversidade de matéria-prima pode implicar na variação dos 

custos de acordo com a oleaginosa empregada. 

Por fim, mas não menos importante, o BiodieselBR (2012) advoga que a grande 

oferta de glicerina prevista (subproduto do biodiesel) só poderá ter mercado a preços 

muito inferiores aos atuais, podendo afetar o mercado de óleo-químicos. No Brasil e na 

Ásia, lavouras de soja e dendê, matérias-primas do biodiesel, têm invadido florestas 

tropicais, importantes áreas de biodiversidade. Embora, no Brasil, essas oleaginosas não 

tenham o objetivo de serem utilizadas para a produção de biodiesel, essa preocupação 

deve ser analisada.  

 Segundo Kohlhepp (2010, p. 230-242), a sustentabilidade na produção de 

biodiesel apresenta ressalvas no ponto de vista social e ecológico, conforme já estudado. 

A soja, principal matéria-prima deste biocombustível no Brasil, enfrenta problemas 

como concentração de propriedades, e significativa pressão contra pequenos produtores, 

inúmeros conflitos de terra, plantio de monoculturas por latifundiários, uso intensivo de 

defensivos agrícolas e consequente contaminação da água, alta mecanização e pouca 

demanda de mão de obra (2 trabalhadores/100 ha), bem como competição pelo uso do 

solo com os produtores de gêneros alimentícios básicos. 

 Para mitigar esses impactos socioambientais, serão necessários maciços 

investimentos e estudos na produção de biocombustível de 2ª geração, no qual o etanol 

será produzido de bagaço, celulose e outros resíduos orgânicos, com provável aumento 

de produtividade de 40%-50% (SACHS, 2005, p. 197-214). 

 A produção do biocombustível de 2ª geração tem potencial para diminuir 

conflitos agrários, pois reduzirá a pressão pelo uso da terra, contribuindo tanto para 

melhorias nas condições de trabalho de pequenos agricultores quanto para a alta 

biodiversidade. De qualquer forma, o uso disseminado dos biocombustíveis é 

relativamente recente, passando por um novo boom, desde a última década, que, aliado 

à profusão de novas tecnologias e interesses políticos, acaba dificultando um 

entendimento maior da causa. Assim, essa conjuntura requer discernimento, maiores 



 
 

36 

 

técnicas e estudos mais aprofundados para tomar uma posição quantos às reais 

vantagens e desvantagens da produção e consumo dos biocombustíveis.  

 

3.1.3 Considerações mercadológicas e técnicas sobre os principais biocombustíveis do 

Brasil 

 

O Brasil é referência na produção de energia limpa. Programas como os do 

etanol e do biodiesel, principais biocombustíveis líquidos utilizados no país, atraem a 

atenção do mundo por ofertar alternativas econômica e ambientalmente viáveis à 

substituição dos combustíveis fósseis. O primeiro é utilizado nos veículos leves, sendo 

produzido a partir da cana-de-açúcar, e, por sua vez, o biodiesel é extraído de óleos 

vegetais ou gorduras animais, utilizado, sobretudo, nas frotas de veículos pesados 

(caminhões, tratores e ônibus).  

Menos poluente e mais barata, a segunda posição de produção em energia 

primária do país pertence aos biocombustíveis. O consumo do álcool supera o da 

gasolina e o biodiesel e já conta com participação relevante na matriz de combustíveis 

no país em mistura obrigatória com a gasolina. 

O etanol é uma fonte energética que vem sendo usado desde a década de 1920, 

mas foi somente a partir da década de 1970, com as sucessivas crises do petróleo e 

consequente implantação do Proálcool, que seu papel ganhou destaque no cenário 

nacional. Esse programa permitiu que a iniciativa privada investisse significativamente 

no crescimento da produção, e, por conseguinte, o Brasil diminuísse a dependência e 

importação excessiva do petróleo, que na época era de 80% do que consumia.   

Em 2011, foram produzidos 23 bilhões de litros de etanol, conforme ilustra o 

Gráfico 3. Esse volume representa uma queda de 17,8% sobre 2010, quando foram 

produzidos 28 bilhões de litros. Apesar do decréscimo do último ano observado, o 

etanol ainda permanece na liderança dos biocombustíveis.  
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Gráfico 3 – Oferta de etanol no Brasil 

 
Fonte: Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Comércio Exterior Brasileiro, 2011.  
 

 Conforme a [EPE] (2012), a queda na oferta do etanol, em 2011, deveu-se, em 

grande parte, à 2reforma do plantio após o 6° corte. Isso acarreta baixa produção e perda 

da qualidade da cana (canavial envelhecido), comprometendo negativamente a 

quantidade total de cana produzida e, por conseguinte, a oferta e o preço do etanol.  

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

[MDIC] (2012), as exportações brasileiras de etanol totalizaram 2 bilhões de litros em 

2011. Portanto, a produção desse biocombustível é destinada predominantemente para o 

mercado interno, muito porque o Brasil é um dos maiores mercados consumidores, 

dentre outros fatores, pela superpopulação, domínio da tecnologia, crescimento 

econômico atual e frota numerosa.  

De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 

[ANFAVEA] (2011), em 2011, 3,43 milhões de veículos leves foram vendidos no 

Brasil, contribuindo para que a frota destes tipos de veículos atingisse o total de 31 

milhões. Esses números são muito significativos para os biocombustíveis, sobretudo 

para o etanol, já que destes 14,9 milhões são da categoria flex fuel.  

O potencial do biocombustível no Brasil fortalece a sua posição como potência 

produtora e difusora de tecnologia desta energia renovável. Os desenvolvimentos do 

setor de biocombustíveis conduzem ações não somente nos campos econômicos, mas 

                                                           
2 Área reformada é aquela recuperada no ano da safra anterior e que está disponível para colheita. 
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também na política interna, levando tanto transformações socioambientais quanto as 

culturais.  

 

3.2 O uso do biodiesel 

 

3.2.1 Considerações iniciais sobre o biodiesel  

 

A produção brasileira de biodiesel no ano de 2010 foi de 2,4 milhões de m³, 

frente à Alemanha (2,6 milhões de m³). Esses números são muito significativos para o 

Brasil, já que o país se consolidou como o segundo maior produtor de biodiesel do 

mundo, atrás apenas da Alemanha, em apenas sete anos. O divisor de águas foi o 

lançamento do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) (Gráfico 4). 

 
Gráfico 4 – Maiores produtores mundiais de biodiesel 

 
Fonte: BiodieselBR, Maiores produtores mundiais de biodiesel, 2010.  

 

A despeito de ser possível sua substituição pelo biodiesel, o diesel é um 

combustível muito diferente do biodiesel. Enquanto o diesel, constituído basicamente 

por hidrocarbonetos, é derivado do refino do petróleo por destilação fracionada.  

O biodiesel é um combustível biodegradável, obtido de fontes renováveis, 

podendo ser produzido, dentre outros, por esterificação ou transesterificação. O 

primeiro processo apresenta como vantagens a possibilidade de produção a partir de 

resíduos de baixo valor agregado, não de óleo vegetal, como ácidos graxos residuais do 
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refino do óleo de palma. Outro efeito positivo deste processo é a formação apenas de 

água como subproduto. Já transesterificação é o processo mais utilizado atualmente para 

a produção do biodiesel, e consiste numa reação química de óleos vegetais ou de 

gorduras animais com o álcool (etanol ou o metanol), estimulada por um catalisador. 

Desse processo também se extrai a glicerina, matéria-prima de sabonetes e diversos 

outros cosméticos (MACEDO; DIAS; DIAS, 2012). 

O biodiesel é um combustível utilizado em motores do ciclo diesel em 

contraposição aos motores de ciclo Otto, que usa gasolina ou álcool como combustível. 

Para os motores a álcool/gasolina, é imprescindível a geração de uma fagulha elétrica 

para dar início à sua combustão após a compressão. Em outras palavras, os motores de 

Ciclo Otto não operam por combustão espontânea, como nos motores de ciclo diesel. 

Portanto, são estas as diferenças que possibilitam maior potência ao motor diesel e, 

consequentemente, seu uso em veículos pesados (OLIVEIRA; SUAREZ; SANTOS, 

2008). 

 Conquanto, o potencial de crescimento dos biocombustíveis no Brasil, em 

especial o biodiesel, ainda há diversos desafios a enfrentar. O elevado custo dos óleos 

vegetais (principais insumos) tem sido apontado como um dos maiores entraves para 

dinamizar o setor. A despeito de a soja possuir boa padronização e disponibilidades, a 

produção de biodiesel é altamente dependente da soja (80% da matéria-prima total). 

Como se não bastasse, essa oleaginosa tem baixa produtividade de óleo (15-18%), além 

de não favorecer a distribuição regional e de apresentar baixa inserção social.  

 

3.2.2 Condicionantes do desenvolvimento do mercado de biodiesel 

 

 A tecnologia de produção de biocombustíveis no Brasil, em especial o etanol e 

biodiesel, está madura, permitindo cada vez mais ganhos de produtividade, divisas e 

lucratividade. No caso do biodiesel, muitos são os fatores que contribuíram para que o 

país alcançasse, em menos de uma década, um patamar notável de produção, figurando 

entre os maiores produtores e consumidores deste combustível. No Gráfico 5, verifica-

se que a produção saltou de 0,4 bilhões de litros em 2007 para mais de 2,8 bilhões em 

2012, obtendo um crescimento de 600% dentro desse período.   
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 Gráfico 5 – Produção de biodiesel no Brasil (*projeção) 

 
Fonte: Ministério de Minas e energia [MME], Plano nacional eficiência energética, 2012.  

 
 Crises do petróleo, aliadas ao crescimento do consumo, provocam elevação dos 

preços do barril e instabilidade do mercado, contribuindo para o investimento em 

energias alternativas, mais estáveis, limpas e renováveis, como os biocombustíveis. 

Outro condicionante de desenvolvimento do biodiesel foi o lançamento oficial, em 

2005, do Programa Nacional de Produção de Biodiesel e suas atualizações (Quadro 5). 

 
Quadro 5 – A evolução dos biocombustíveis no Brasil 

Períodos Eventos 
1973 Primeiro choque do petróleo 
1974 Criação do Proálcool 
1977 Adição de 4,5% de álcool à gasolina 
1979 Adição de 15% de álcool à gasolina 
1980 Segundo choque do petróleo 
1983 Carros a álcool (90% da total de vendas) 
1985 Percentual de álcool adicionado à gasolina chega a 22% 
1989 Preço do petróleo cai e gasolina se equipara ao do álcool 
1992 Rio 92: assinatura do marco sobre mudanças climáticas 

Anos 90 Álcool passa a representar de 20% a 25% da gasolina 
2003 Lançamento dos carros bicombustíveis 
2005 Lançamento do Programa Nacional de Biodiesel 
2007 Terceiro choque do petróleo 
jan/08 Início da obrigatoriedade do B2 
abr/08 O consumo de álcool se equipara ao de gasolina 
jul/08 Início da obrigatoriedade do B3 
jul/09 Vigência do B4 
jan/10 Obrigatoriedade do B5 

2013 ** Obrigatoriedade do B7 
Fonte: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis [ANP], 2011.  
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 O Programa Nacional de Produção de Biodiesel (PNPB), regulamentado pela 

Lei 11.097 (2005), dentre outras providências, estabeleceu a obrigatoriedade do uso de 

2% de biodiesel misturado3 ao diesel a partir de 2008 e de 5% a partir de 2010. A 

antecipação do percentual do B5 (antes previsto para 2013) acelerou sobremaneira a 

reivindicação de aumento da mistura, sobretudo como forma de reduzir a capacidade 

ociosa das indústrias produtoras, que, por sua vez, poderiam ofertar mais desse 

biocombustível.  

 Outro catalizador do PNPB são as fontes de financiamento específicas para 

projetos de produção de biodiesel, que no Brasil são representados, sobretudo, pelo 

Banco do Brasil-BB e BNDES. Juntas, estas linhas de financiamento ensejam apoiar 

investimentos nas fases de instalação de plantas industriais,  produção de matéria-prima 

e de biodiesel, armazenamento, logística, comercialização e aquisição de equipamentos 

para a produção de biodiesel. 

 Já no âmbito externo, estuda-se a possibilidade de aferir fontes de recursos por 

meio da negociação no mercado de carbono através do Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo (MDL) e obtenção de financiamento do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). 

 O PNPB, dentre outros, visando fortalecer o pequeno produtor, elo mais fraco da 

cadeia, define impostos diferenciados, dependendo da procedência da matéria-prima. Os 

maiores descontos, portanto, facilitadores, são destinados aos pequenos produtores das 

Regiões Norte e Nordeste do Brasil, áreas mais carentes do país, o que por si só já 

denota a importância social deste programa.   

 No Brasil, a comercialização do biodiesel é concretizada por intermédio de 

leilões públicos, promovidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis [ANP]. Por exemplo, Petrobras e REFAP, companhias produtoras de 

óleo diesel, adquirem o biodiesel nos leilões e revendem às distribuidoras, que, por sua 

vez, se misturam ao petrodiesel. Os leilões visam garantir a disponibilidade de biodiesel 

em quantidade suficiente para compor a mistura instituída pela legislação, e ao mesmo 

                                                           
3 O biodiesel pode ser utilizado puro ou em misturas com óleo diesel derivado do petróleo, em diferentes proporções. 
Quando o combustível provém da mistura dos dois óleos, recebe o nome da percentagem de participação do 
biodiesel, sendo B2 quando possui 2% de biodiesel, B20 quando possui 20%, até chegar ao B100, que é o biodiesel 
puro. In: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis [ANP]. A evolução dos biocombustíveis no 
Brasil, 2011. Disponível em: <http://www.anp.gov.br/?id=470>. Acesso em: 20 ago. 2012. 
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tempo, por meio de incentivos fiscais, apoios financeiros e tecnológicos estimular a 

inserção de novos produtores neste setor.  

  O grande produtor não teria direito a benefícios fiscais, sendo a taxação igual ao 

do diesel mineral. O produtor de biodiesel, para receber os benefícios fiscais no preço 

de venda nos leiloes, precisa possuir o Selo Combustível4 (Lei 11.097, 2005). 

 O Selo Combustível Social “é um certificado concedido pelo governo aos 

produtores de biodiesel que adquirem percentuais mínimos de matéria-prima de 

agricultores familiares; celebrem contratos com os agricultores familiares.” (MME, 

2012). 

 Basicamente, o Selo Combustível Social é um conjunto de mecanismos 

específicos que objetiva, dentre outros, estimular a inclusão social na agricultura do país 

e diminuir as disparidades regionais, tanto que promove tarifas diferenciadas, 

dependendo da região produtora de biodiesel.  

 Nos leilões de biodiesel, por serem um mecanismo público, portanto cerceado 

por leis, todas as quantidades comercializadas e seus respectivos fornecedores são 

conhecidos, inclusive as condições de preços. Ademais, esse mecanismo transparente  

proporciona equidade de acesso entre fornecedores, independente do porte do produtor. 

Os leilões incentivam a participação da agricultura familiar no setor, porquanto nada 

menos do que 80% do volume negociado nos leilões devem ser provenientes de 

produtores certificados. Os pequenos agricultores ainda contam com estímulos 

governamentais, como acesso a melhores condições de financiamento.  

 A cadeia de biodiesel no Brasil cada vez mais vem gerando empregos e renda 

em todos seus elos. Assim, desde a plantação das matérias-primas e outros insumos 

necessários à produção, passando pelo transporte, armazenamento e mistura do diesel ao  

biodiesel, culminando na sua comercialização, há uma agregação de valor às 

oleaginosas, principais matérias-primas deste combustível no país. 

   

 

                                                           
4 “O Selo Combustível Social é um instrumento que reduz as alíquotas de impostos e facilita o financiamento do 
BNDES a taxas reduzidas para indústrias de biodiesel que adquirem matéria-prima de agricultores familiares”. In: 
IPEA, Biodiesel no Brasil: desafios das políticas públicas para a dinamização da produção, 1º de março de 2012  
comunicado 137 IPEA 2012. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/120301_comunicadoipea137.pdf>. Acesso em 12 
de agosto, 2012:  
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3.2.3 Matérias-primas e insumos para a produção de biodiesel 

 

Segundo a ANP (2011), em 2011, a capacidade nominal de produção de 

biodiesel (B100) foi de cerca de 6,8 milhões m³. Destes, aproximadamente 2,7 milhões 

m³ pertencem à produção efetiva, que, por sua vez, resultam em 39,5% da capacidade 

total (ANP, 2011).   

Apesar de óleos de girassol, mamona, milho, além de óleo de fritura serem 

matérias-primas usuais para a produção de biodiesel, o óleo de soja continua sendo a 

principal matéria-prima para a produção de biodiesel (B100), equivalente a 81,2% do 

total, seguidos por gordura animal (13,4%) e óleo de algodão (3,7% do total).   

Portanto, praticamente toda produção de biodiesel brasileira é derivada destes 

três matérias-primas supracitadas, em especial a soja, que para cada 10 litros desse 

biocombustível produzidos, aproximadamente 8 litros são derivados dessa leguminosa. 

(Gráfico 6). 

 

   Gráfico 6 – Principais matérias-primas de biodiesel no Brasil 

 
Fonte: Agência Nacional do Petróleo [ANP], Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis, 2012.  
 

 Antes de qualquer coisa, devido à importância da soja para a produção de 

biodiesel no Brasil, sobretudo para o presente trabalho, é mister que essa oleaginosa seja   

estudada de maneira aprofundada no próximo capítulo.  
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 No que se refere às diversas oleaginosas possíveis de se cultivar e produzir 

insumos para a produção de biodiesel, há algumas peculiaridades para cada uma, que 

podem restringir seu cultivo em larga escala ou até mesmo dificultar a expansão do 

plantio das mesmas. Babaçu e coco, por exemplo, são duas matérias-primas que 

possuem elevado teor de óleo com intervalos variando entre 59-67% e 50-65%, 

respectivamente.  

 Em contrapartida, a soja possui o menor teor de óleo de todas as oleaginosas 

observadas, com apenas 18%. Apesar de seu baixo teor de óleo, a soja é a principal 

matéria-prima para produção de biodiesel no Brasil, dentre outros fatores, pela 

conjuntura favorável e significativa produção (Gráfico 7). 

 
Gráfico 7 – Rendimento em óleo de diversas oleaginosas 

 
Fonte: Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais [Abiove], 2012.  

 

 As oleaginosas cultivadas mais relevantes para a fabricação de biodiesel no 

Brasil são exemplificadas a seguir: 

 

3.2.3.1 Girassol  

  

 Apesar de esta oleaginosa adaptar-se a condições de solo e clima pouco 

favoráveis, para obter maior eficiência são necessários os mesmos conhecimentos e 

maquinários utilizados no cultivo de soja ou milho, por exemplo.  
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 Em 2012, a produção nacional chegou a 116 mil toneladas em 74,2 mil hectares 

de área plantada, sendo sua produtividade média de aproximadamente 1,565 kg/ha 

(Conab, 2012).  

 O Gráfico 8 a seguir demonstra a progressão do plantio e produção de óleo de 

girassol no Brasil nos diversos anos analisados. 

 

     Gráfico 8 – Produção de girassol no Brasil 

 
Fonte: CONAB, Girassol Brasil – Série Histórica de produção – Safras 1976/1977 – 2011-2012, 2012.  
 

 O girassol é uma oleaginosa cultivada, sobretudo nas regiões Sul e Centro-Oeste, 

que devido à sua produtividade de óleo, dentre outras vantagens, tem grande potencial 

para se firmar com uma das principais matérias-primas para a produção de biodiesel. 

Contudo, para tanto, faz-se necessário desenvolver seus sistemas de produção, o que 

vem a ser um fator restritivo à expansão do cultivo.  

 

3.2.3.2 Mamona 

  

 A mamona é outra matéria-prima para a produção de biodiesel que deve ser 

considerada. Essa oleaginosa, cultivada, sobretudo, por agricultores familiares 

localizados no Nordeste e semiárido, voltou a apresentar aumento de produção. Essa 

retomada da produção foi tão significativa que fez com que o Brasil eliminasse a 

dependência externa, inclusive voltando a ser um exportador do óleo (MME, 2011).  
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 A mamona apresenta viabilidade para dar sustentabilidade aos assentamentos 

rurais no semiárido. Por se tratar de uma cultura de elevado cunho social, uma vez que 

requisitará grande quantidade de mão de obra familiar, pode gerar emprego e renda a 

diversas famílias, principalmente nas regiões nordestinas.   

 O principal produtor é o estado da Bahia, o qual concentra cerca de 60% da 

produção nacional. Em 2010-2011, a produção de mamona foi da ordem de 141,3 mil 

toneladas, obtida na maioria das vezes em pequenas unidades de produção agrícola de 

até 15 hectares, em 219,3 mil hectares plantados (CONAB, 2012).  

 Dentre as aplicações do óleo de mamona, destacam-se: fabricação de tintas, 

lubrificantes, cosméticos, desinfetantes, drogas farmacêuticas, colas e aderentes. Como 

se não bastasse, quando pela ação de reatores nucleares, o óleo é transformado em 

plástico, adquire a resistência de aço, mantendo a leveza da matéria plástica. 

 A mamona possui um rendimento considerável em termos de óleo, variando de 

45% a 55%, além de ser de fácil adaptação em climas e solos hostis para o plantio 

(Gráfico 9). 

 Uma vantagem de se produzir essa oleaginosa é que o seu plantio não necessita 

ser exclusivo, podendo ser cultivadas outras plantações simultaneamente, o que se 

transforma em receita adicional para o agricultor, além do aproveitamento da terra já 

preparada (MACEDO et al., 2004).  No Gráfico 9, são observados os dados sobre o 

plantio de mamona no Brasil. 

 

Gráfico 9 – Evolução do plantio de mamona no Brasil 

 
Fonte: CONAB, Mamona Brasil – Série Histórica de produção – Safras 1976/1977 – 2011-2012, 2012.  
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 Estima-se que em 2007 a produção de grãos de mamona chegue a 168 mil 

toneladas de bagas em 242 mil hectares plantados (CONAB, 2012). 

 Alta viscosidade é um fator restritivo ao uso e plantio da mamona, que dificulta, 

sobremaneira, a produção e posterior uso do B100 (100% de biodiesel) em motores 

diesel. A toxidez, que torna perigoso o seu manuseio e descarte dos rejeitos, também é 

um aspecto negativo a ser ponderado na produção da mamona.  

 A viabilidade econômica da produção com mamona, pinhão manso, girassol, 

canola, dentre outras oleaginosas, carece ainda de estudos e avanços tecnológicos. 

 

3.2.3.3 Dendê (ou palma) 

  

 Apesar de bem adaptado na Bahia, é a região Norte, dentre outros, por 

apresentar grande disponibilidade de terras para seu plantio, detentora do maior 

potencial para o cultivo de dendê no Brasil. Além do seu potencial para o 

biocombustível, ainda há a questão de interesse social, que gira em torno sua produção, 

por ser uma cultura de alto impacto social.  

 A agricultura do dendê se apresenta como uma das mais produtivas em termos 

de óleos, pois atinge 5 toneladas de óleo por hectare por ano, isto é, cerca de 25 vezes 

maior que o rendimento de produção de óleo da soja (UNIVERSO AMBIENTAL, 

2012).  

 Um aspecto favorável à produção e exploração da palma refere-se à utilização 

desta oleaginosa no reflorestamento de áreas degradadas, o que daria a esta oleaginosa 

outro papel importante em termos de sustentabilidade.  

 O dendê é rico em vitaminas A e E, sendo recomendado como complemento 

nutritivo para as populações de baixa renda. Além da utilização na fabricação de 

alimentos, o dendê entra ainda como componente na produção de sabões, sabonetes, 

detergentes, tintas, vernizes e biodiesel (CONAB, 2005).  

 Dentre as restrições ao uso do óleo de dendê como matéria-prima, destaca-se a 

questão logística, pois a região Norte, principal produtora, carece de infraestrutura; 

crédito a ser concedido aos produtores, sobretudo aos pequenos; grandes quantidades de 

chuva ou irrigação. A produção da palma ainda carece de melhores tecnologias a fim de 
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elevar sua produtividade. Como se não bastasse, o investimento demanda algum tempo 

(mínimo 5 anos) para cobrir os altos custos para a implantação da lavoura.  

 Outras alternativas potenciais para a produção de biodiesel seriam a gordura 

animal e a fritura. Entre as gorduras animais, segunda matéria-prima, atrás apenas da 

soja, destacam-se o sebo bovino, os óleos de peixes, o óleo de mocotó e a banha de 

porco. Os óleos residuais de frituras, oriundos de lanchonetes, cozinhas industriais, 

indústrias onde ocorre a fritura de produtos alimentícios e dos domicílios, são cada vez 

mais pesquisados e explorados para a produção de biodiesel. Esse biocombustível 

derivado de óleos residuais contribuirá sobremaneira para a mitigação dos impactos 

socioambientais causados pelos lançamentos destes óleos no ambiente sem qualquer 

tratamento.  

 

3.2.4 Soja: produção e o consumo 

 

A soja é a principal matéria-prima para a produção de biodiesel no Brasil. 

Cultivada sobretudo nas regiões Centro-Oeste e Sul do Brasil, destaca-se como um dos 

produtos mais relevantes da agricultura nacional e da balança comercial. Essa 

commodity é tão importante para a economia da região Centro-Oeste, maior produtora 

responsável por 45% da produção, que, sozinho, o Mato Grosso produz 20 milhões de 

toneladas de soja, soma que o torna o quarto maior produtor do mundo (CONAB, 

2012). 

 Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento [MAPA] 

(2012), esta leguminosa corresponde a 49% da área plantada em grãos do país, sendo o 

cultivo que mais cresceu nas últimas décadas. O grão é componente essencial, dentre 

outros, na fabricação de rações animais e na alimentação humana. Como se não 

bastasse, a tão propalada produção vem acompanhada do aumento da produtividade, 

que, por sua vez, está associado aos avanços tecnológicos, ao manejo e eficiência dos 

produtores.  

De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento [CONAB] (2012), em 

2011, a produção brasileira de soja foi de 72.228 milhões de toneladas de grãos, 

obtendo crescimento expressivo, salvo raras exceções, desde 1990. Esse cultivo tem 

apresentado, nas últimas décadas, recordes de produção e produtividade, tornando-se, 
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portanto, dentre outros motivos, um dos mais cotados para subsidiar a produção de óleo 

necessário à produção de biodiesel (Tabela 2).  

 
Tabela 2 – Evolução da área plantada, da produção e da produtividade no Brasil 

Ano-Safra 
(1991-2011) 

Área plantada 
(mil ha) 

Produção 
(mil t) 

Produtividade 
(kg/ ha) 

1990-1991 9.743 15.395 1.580 

1991-1992 9.582 19.419 2.027 
1992-1993 10.717 23.042 2.150 
1993-1994 11.502 25.059 2.179 
1994-1995 11.679 25.934 2.221 
1995-1996 10.663 23.190 2.175 
1996-1997 11.381 26.160 2.299 
1997-1998 13.176 31.356 2.380 
1998-1999 12.995 30.765 2.367 
1999-2000 13.508 32.345 2.395 
2000-2001 13.687 37.221 2.719 
2001-2002 15.456 41.400 2.679 
2002-2003 18.481 52.031 2.815 
2003-2004 21.275 49.770 2.339 
2004-2005 23.301 51.451 2.208 
2005-2006 22.229 53.414 2.403 
2006-2007 20.687 58.376 2.822 
2007-2008 21.313 60.018 2.816 
2008-2009 21.743 57.165 2.629 
2009-2010 23.468 68.688 2.927 
2010-2011 24.165 72.228 2.989 

Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, 2012. 
 

O Brasil, nos últimos anos, pela conjuntura favorável do plantio da soja, tem se 

configurado como um dos maiores produtores do mundo, alcançando a segunda posição 

em 2011, como demonstrado no Gráfico 10. Do total de 258,30 milhões de toneladas de 

soja produzidas no mundo, EUA, Brasil e Argentina são responsáveis por mais de 80% 

desta produção. Indubitavelmente, a concentração da produção desta commodity implica 

na dependência destes países e riscos significativos de redução da oferta, isto é, falta de 

grãos associados à alta de preços, caso haja problemas de plantio dos maiores 

produtores. 
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Gráfico 10 – Maiores produtores de soja do mundo em 2010/2011 

 
  Fonte: Soystats, 2011.  
 

Muitos fatores contribuíram para que a soja se estabelecesse como uma 

importante cultura. Dentre aqueles fatores, pode-se destacar: o aumento da procura, em 

nível mundial, pela soja e seus derivados, o know-how apoiado por instituições 

renomadas, como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, a 

vocação agrária brasileira, clima e solos propícios, aliado a órgãos de fomento.  

Apesar de o Brasil possuir os recursos para ampliar sua produção, temas 

associados ao desmatamento para o seu plantio devem ser analisados criteriosamente, já 

que nada adiantaria produzir biodiesel com todos os seus benefícios, sendo que na sua 

origem (oleaginosa) há a necessidade do desmatamento para as áreas de cultivo. A 

Figura 3 demonstra a evolução do crescimento da lavoura de soja no Brasil. 

 

 Figura 3 – Evolução do crescimento da lavoura de soja no Brasil 

 
Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/EMBRAPA, 2005.  
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Dentre as restrições ao plantio da soja, destaca-se a caatinga, áreas com excesso 

de declividade e áreas de preservação como Amazônia e Pantanal.  

Entretanto, algumas considerações deverão ser revistas no que concerne às 

características desta oleaginosa, como: 

a) o teor de óleo disponível e extraível da soja está em torno de 17% a 20% do 

peso dos grãos (CRESTANA, 2005); 

b) a área cultivada em 2011 foi de aproximadamente 24,18 milhões de hectares, 

sendo 70% destinados à exportação (CONAB, 2012); 

c) esta área respondeu por uma produção de 75 milhões de toneladas de grãos 

em 2011, com produtividade média de 3,1 t/ha (CONAB, 2012); 

d) a soja está se tornando um ativo financeiro, movimentado em bolsas do 

mercado futuro, sujeita a movimentos especulativos, em função de 

expectativas do mercado. 

 A produção de biodiesel implica em muitos benefícios socioeconômicos, como 

geração de renda, de divisas e de emprego, sem falar que a produção e o consumo do 

biodiesel são mais ambientalmente responsáveis do que a produção e consumo de 

combustíveis fósseis.  

Não obstante todos os fatores apontarem para o sucesso desta iniciativa, não se 

pode deixar de mencionar os pontos negativos, como destaca Murta (2008): 

a) danos aos solos, acarretados pela monocultura da soja, que será incentivada 

nestas regiões;  

b) a quantidade de torta gerada por este acréscimo na produção poderá ser de 

difícil absorção pelo mercado de alimentos, assim como a glicerina gerada 

como subproduto da fabricação de biodiesel; 

c) desmatamento ilegal de áreas para o plantio desta commodity, desrespeitando 

reservas de preservação ambiental; 

d) maiores emissões de CO2 emitidos no meio ambiente devido à provável 

mecanização da lavoura (leia-se maior utilização de maquinários agrícolas), 

além de criação de falsas expectativas quanto ao número de empregos 

gerados (empregos gerados aquém do esperado); 

e) a grande demanda por óleo de soja poderá provocar mudanças acentuadas nos 

seus preços de venda, o que implicaria em maiores custos finais do biodiesel. 
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Tecnicamente, um ponto que desfavorece esta oleaginosa é o seu baixo teor de 

óleo, que é de apenas 17% a 20%, quando comparado com outras matérias-primas de 

biocombustível. No entanto, sua atual superprodução em território nacional e alta 

produtividade, aliadas ao potencial para expansão, são características que podem 

suplantar os pontos desfavoráveis.  

 

3.2.5 Soja: utilização e importância 

 

Apesar da primeira referência à soja como alimento datar de mais de 5.000 anos 

atrás, apenas no século XX, pelo interesse crescente da indústria de óleo e a demanda do 

mercado internacional, dentre outros fatores, o grão passou a figurar como base 

alimentar de muitas culturas e assim despertar o interesse das indústrias mundiais.   

A soja in natura é uma commodity e, como tal, está intensamente sujeita à 

oscilação de preços em consequência da oferta e demanda. No entanto, processando e 

beneficiando o grão de soja, agregando valor e, consequentemente, aumentando o 

portfólio oferecido, minimiza a oscilação de preços, podendo inclusive aferir receita 

adicional.  

 Em todo o mundo, esta leguminosa é utilizada em uma ampla variedade de 

alimentos tradicionais e alguns mais modernos. O complexo da soja, que reúne o grão, o 

farelo e óleo, é bastante diversificado, constituindo numa gama de produtos e 

subprodutos. De acordo com a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato 

Grosso (Aprosoja) (2012), o grão de soja tem os seguintes usos: 

a) a alimentação, além do grão como alimento, é utilizada para a produção de 

produtos como chocolate, temperos prontos e massas e de bebidas prontas  

como leite e sucos de frutas à base de soja;  

b) derivados de carne podem conter soja em sua composição, assim como 

misturas para bebidas e muitos alimentos dietéticos;  

c) do óleo extraído do grão são produzidos óleo de cozinha, tempero de saladas, 

margarinas, gordura vegetal e maionese;  

d) do processo de obtenção do óleo refinado de soja, obtém-se a lecitina, um 

agente emulsificante muito usado para se produzir salsichas, maioneses, 

sorvetes, achocolatados, barras de cereais e produtos congelados; 
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e) matéria-prima estratégica para a produção de ração animal para gado bovino, 

suíno e aves; 

f) uso industrial: indústrias de cosméticos, farmacêutica, veterinária, adesivos e 

nutrientes, adubos, formulador de espumas, fabricação de fibra, revestimento 

e papel emulsão de água para tintas; 

g) biocombustíveis: pela segurança e abundância em termos de oferta, o óleo de 

soja se tornou a principal matéria-prima para a produção do biodiesel, o 

combustível renovável que contribui para reduzir a emissão de gases 

poluentes no meio ambiente. O biodiesel é composto por diesel de petróleo e 

óleo extraído de várias oleaginosas. O óleo de soja representa mais de 80% da 

demanda total da fabricação de biodiesel no Brasil. 

 No Brasil, a soja tem recebido a alcunha de “rainha do agronegócio” porque, 

dentre outros, desempenha participação importante no desenvolvimento da economia 

brasileira. Em 2011, foram movimentados cerca de 24 bilhões de dólares apenas nas 

exportações de soja, farelo e óleo. Desse total, cerca de 70% da soja são exportadados in 

natura, em detrimento do óleo de soja (3,6%), que possui altos preços, denotando 

comercialização com baixo valor agregado (Tabela 3).   

 

Tabela 3 – Brasil: exportações do complexo de soja 2011/2012 

Período 2011/2012 Quantidade – 1000 t Preço – US$/t Valor (milhões US$) 

Grão 32.986 495 16.327 
Farelo 14.355 397 5.698 
Óleo 1.741 1.223 2.129 
Total – – 24.154 

Fonte: Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, Exportações do complexo de soja, 2012.  
 

 A sojicultura brasileira ainda é responsável pela geração de 1,5 milhão de 

empregos em 17 estados do país, demonstrando que sua área de influência é muito 

ampla, abrangendo grande área geográfica (ABIOVE, 2011). A maior parte do 

complexo de soja é exportado, sendo praticamente irrisória sua importação, o que 

denota sua importância para a geração de divisas. Outro ponto relevante é a baixa 

armazenagem desta leguminosa, sendo o estoque praticamente consumido de uma safra 

para outra (Tabela 4).   
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Tabela 4 – Brasil – complexo da soja: balanço de oferta/demanda 2011/2012 
Descriminação   2011/2012 

  
 

1. Soja 
    1.1. Estoque inicial 1.727 
    1.2. Produção 75.248 
    1.2.1. Antecipação da colheita  - 
    1.3. Importação 40 
    1.4. Sementes/outros 2.850 
    1.5. Exportação 33.789 
    1.6. Processamento 37.264 
    1.7. Estoque final indústria 1.300 
    1.8. Outros  1.812 
    1.7. Estoque final total 3.112 
2. Farelo 
    2.1. Estoque inicial  813 
    2.2. Produção  28.320 
    2.3. Importação  21 
    2.4. Consumo interno  13.828 
    2.5. Exportação  14.474 
    2.6. Estoque final  852 
3. Óleo  
    3.1. Estoque inicial  254 
    3.2. Produção  7.341 
    3.3. Importação  - 
    3.4. Consumo interno  5.495 
    3.5. Exportação  1.758 
    3.6. Estoque final  342 

 Fonte: Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, Exportações do complexo de soja, 2012.  
 

 
Em 2011, a sojicultura representou 9,4% das exportações e é o quarto 

rendimento mais importante do país, após mineração, hidrocarbonetos e materiais de 

transporte (Tabela 5).  

Apesar de o Brasil possuir uma pauta de exportação bastante diversificada, ainda 

se configura, sobretudo, como um país exportador de commodities. De acordo com o 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior [MDIC] (2012), cerca 

da metade dos valores exportados são de produtos básicos, 14,1% de semifaturados, 

frente a 36% de manufaturados. Para que o país passe a exportar não apenas 

commodities, mas também manufaturados, é necessário investir em reformas de base. 

Assim, em vez de exportar o minério, exportar-se-ia também o aço, em contrapartida, 

em vez de exportar soja in natura, exportar-se-ia óleo de soja, situações hipotéticas que 

gerariam mais valor agregado e mais emprego.  

Tal conjuntura é, ao mesmo tempo, um desafio e uma oportunidade. Um desafio, 

porquanto agregar valor a bens e serviços é uma tarefa árdua que requer grandes somas 
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de recursos financeiros e humanos, estudos técnicos e tempo disponível. Por outro lado, 

agregar valor protege mercado e gera receitas adicionais, otimizando o processo de 

comercialização de produtos. Uma alternativa para o complexo soja seria a busca de 

novos clientes no exterior e o estabelecimento de acordos que ampliem as exportações 

de produtos com valor agregado. 

 
Tabela 5 – Principais produtos exportados do Brasil 

Produtos exportados Valor US$ Milhões ∆% 2011/2010 Participação 
Minérios 44.217 43,4 17,3 
Petróleo e combustíveis 31.008 35,5 12,1 
Material de transporte 25.120 15,5 9,8 
Complexo de soja 24.154 41,1 9,4 
Produtos metalúrgicos 17.387 34,3 6,8 
Açúcar e etanol 16.432 19,3 6,4 
Químicos  16.234 20,5 6,3 
Carnes 15.357 15,5 6,0 
Máquinas e equipamentos 10.457 27,7 4,1 
Café 8.700 51,6 3,4 
Papel e celulose 7.189 6,2 2,8 
Equipamentos elétricos  4.811 -0,1 1,9 
Calçados e couros 3.659 4,1 1,4 
Têxteis  3.012 33,0 1,2 
Metais e pedras preciosas 2.961 30,4 1,2 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Balança Comercial Brasileira 2011, 2012.   
 
 

A consolidação da sojicultora no Brasil contribuiu sobremaneira para o 

desenvolvimento de municípios ligados à produção desta leguminosa, sobretudo nas 

regiões Norte e Centro-Oeste do país. Ainda colaborou para maior eficiência e eficácia 

do setor pecuário, já que é importante insumo para a produção de ração animal para 

gado bovino, suíno e aves. Como se não bastasse, foi essencial para o desenvolvimento 

de toda uma cadeia produtiva e de infraestrutura necessária para comercializar com 

diversos países. Essa commodity contribuiu para que fosse investido não apenas em 

estruturas de armazenagem e locais de beneficiamento do grão, mas também em modais 

para transporte e exportação da soja e seus derivados. 

 

3.2.6 Outros insumos necessários à produção de biodiesel 

 

Além do óleo de origem vegetal ou animal, também são necessários outros 

produtos químicos, tais como álcool e catalisador que possibilitem a reação de obtenção 

do éster que dará origem ao biodiesel.  
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Além do óleo necessário à produção do biodiesel, tem-se a necessidade do álcool 

para que o processo químico de conversão seja possível. Em princípio, dois álcoois são 

utilizados neste processo, o etanol anidro e o metanol. Há uma grande tendência para 

que seja utilizado o metanol em maior escala, devido ao preço que historicamente é 

menor do que o etanol anidro (MURTA, 2008). 

O metanol, além de possuir menor preço, detém menor teor de água do que o 

etanol anidro, característica que incorre no aumento do rendimento do processo 

produtivo. De acordo com Prosint (2008), enquanto o teor de água no etanol anidro é de 

3000 ppm, no metanol é de 20ppm. 

O metanol, insumo indispensável na produção de biodiesel no Brasil, é uma 

commodity5 cujo preço atual acompanha o preço do gás metano, que possui abundante 

produção. 

Outro insumo necessário à produção de biodiesel é o catalisador. O principal 

papel deste é acelerar a reação que originará o éster, que depois de tratamento adequado, 

enquadrado nas normas da Agência Nacional de Petróleo – ANP, poderá ser utilizado 

como biodiesel. A produção de biodiesel no país está direcionada a utilizar a catálise 

básica por questões de facilidade de obtenção e maior rendimento. Dentre os insumos a 

serem utilizados no processo básico, destacam-se o hidróxido de potássio (KOH) e o 

hidróxido de sódio (NaOH) (MURTA, 2008).  

Atualmente, por questões de disponibilidade no mercado, rendimento 

operacional e preço, o catalisador mais utilizado está sendo o hidróxido de potássio, 

também denominado potassa cáustica.  

 

3.2.7 Aspectos tecnológicos da produção do biodiesel 

 

O biodiesel é um biocombustível derivado de fontes renováveis, que pode ser 

obtido através de três processos: craqueamento ou pirólise, esterificação e 

transesterificação. Este último será abordado mais profundamente nesta dissertação, 

uma vez que será o processo utilizado na fabricação do biodiesel a ser usado no estudo 

de viabilidade econômica do estudo de caso.  

                                                           
5 Mercadorias primárias, em estado bruto ou com pequeno grau de industrialização, de qualidade quase uniforme, 
produzidas em grandes quantidades e por diferentes produtores. Possuem cotação e “negociabilidade” globais; 
portanto, as oscilações nas cotações destas mercadorias têm impacto significativo nos fluxos financeiros mundiais, 
podendo causar perdas a agentes econômicos e até mesmo a países. 
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  A seguir, serão descritas a produção de biodiesel através do processo de 

craqueamento, esterificação e transesterificação, destacando-se as particularidades de 

cada uma. 

 

• Processo de craqueamento  

 

O craqueamento térmico ou pirólise é um processo que provoca a quebra das 

moléculas por aquecimento altas temperaturas (aproximadamente 450°C), na ausência 

de ar ou oxigênio, formando uma mistura de compostos químicos com propriedades 

muito semelhantes às do diesel de petróleo (SUAREZ, 2005).  

Segundo Murta (2008), os catalisadores típicos para serem empregados na 

pirólise são o óxido de silício – SiO2 e o óxido de alumínio – Al2O3. O equipamento 

para pirólise ou craqueamento térmico tem valor elevado. Todavia, os resultados são 

semelhantes quimicamente ao diesel. A remoção do oxigênio do processo reduz os 

benefícios de ser um combustível oxigenado, diminuindo suas vantagens ambientais e, 

geralmente, produzindo um combustível mais próximo da gasolina que do diesel.  

O biodiesel produzido pela pirólise é quimicamente equivalente ao diesel obtido 

do petróleo, porém sem enxofre, elemento significativamente poluente. O uso dessa 

tecnologia viabiliza a produção de biodiesel em pequenas localidades e com menor 

disponibilidade de mão de obra qualificada.  

 

• Processo de esterificação  

 

A esterificação é uma reação química reversível, na qual um ácido carboxílico 

reage com um álcool produzindo éster e água. As reações de esterificação são 

catalisadas por ácidos (SOLOMONS; FRYHLE, 2002). A reação é apresentada pela 

seguinte equação química: 

 
 

  

           

               Fonte: Solomons & Fryhle (2002) 

R–COOH      +      R’-OH     →     R–COO–R’     +      H2O 

                           Ácido Graxo          Álcool               Biodiesel                              

Figura 4 - Reação de esterificação 
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A obtenção de biodiesel por esterificação apresenta como principais vantagens a 

possibilidade de produção desse combustível a partir de resíduos de baixo valor 

agregado, não do óleo vegetal, e a formação apenas de água como subproduto 

(ARANDA; ANTUNES, 2005).  

No Brasil, por exemplo, tem sido produzido biodiesel a partir de ácidos graxos 

residuais do refino do óleo de palma, que é uma importante matéria-prima para a 

produção deste biocombustível. 

De acordo com Parente (2003), a reação de esterificação diverge da 

transesterificação por partir de ácidos graxos livres, ao invés de triglicerídeos. Portanto, 

nesta reação há a possibilidade de uso de resíduos (borra ácida) e não há formação de 

glicerol.  

 

• Processo de transesterificação 

 

A reação de transesterificação é uma reação química que pode ocorrer entre um 

éster e um álcool ou entre um éster e um ácido, sempre tendo a formação de um novo 

éster. Esta reação é a etapa de conversão do óleo ou gordura, propriamente dita, em 

ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos, que constituem o biodiesel. A reação é 

apresentada pela seguinte equação química (PARENTE, 2003): 

 
            

 
 Fonte: Parente (2003) 
 

A transesterificação etílica é mais complexa e lenta do que a metílica, pois o 

aumento do tamanho da cadeia do álcool gera uma maior sofisticação do processo 

(ARANDA, 2005).  

Apesar das desvantagens da transesterificação etílica, a significativa produção de 

etanol a preços competitivos e de maneira sustentável no Brasil tem suscitado o 

interesse na utilização de álcool etílico na produção de biodiesel (MACEDO et al., 

2004).  Atualmente, uma vantagem da rota etílica é a oferta de álcool, disponível em 

todo o território nacional. Contudo, os custos diferenciais de fretes, para o 

abastecimento de etanol versus abastecimento de metanol, em certas situações, podem 

⇒⇒⇒⇒ Óleo ou Gordura + Metanol → Ésteres Metílicos + Glicerol 

⇒⇒⇒⇒ Óleo ou Gordura + Etanol   →    Ésteres Etílicos + Glicerol 

Figura 5 - Reação de transesterificação 
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influenciar em uma decisão. No mundo, há a predominância do uso da transesterificação 

pela rota metílica.   

Segundo Parente (2003), em relação aos aspectos técnicos e econômicos, a 

reação de transesterificação via metanol é mais vantajosa que reação via etanol e, por 

esta razão, dentre outros motivos, é a técnica mais utilizada no mundo para a produção 

de biodiesel.   

 O hidróxido de potássio (KOH) e o hidróxido de sódio (NaOH) são os 

catalisadores da reação de transesterificação comumente empregados. O KOH é mais 

caro, porém gera menos problemas de sabões do que o NaOH. O metóxido de sódio é o 

melhor catalisador, porém um pouco mais caro.  

 

• Separação de fases 

 

Terminada a reação de transesterificação, que converte a matéria graxa em 

ésteres (biodiesel), o produto resultante é constituído por duas fases, que podem ser 

separadas por meio da decantação e/ou por centrifugação. A fase mais pesada é 

composta de glicerina bruta, constituída pelo excesso de álcool, água, e impurezas 

provenientes da matéria-prima utilizada. A fase menos densa é composta de ésteres 

metílicos ou etílicos, dependendo do álcool originalmente adotado. Esta fase também 

contém excessos reacionais de álcool e de impurezas (PARENTE, 2003). 

 

• Recuperação do álcool da glicerina 

 

No caso da reação de transesterificação, a fase pesada, composta de água, álcool 

e glicerina, deverá passar por um processo de evaporação, sob baixa pressão, 

denominada “evaporação Flash” (MACEDO et al., 2004), o que propiciará a eliminação 

desses constituintes voláteis, presentes na glicerina bruta, cujos vapores são liquefeitos 

em um condensador apropriado. Poderá ser empregado também o processo de 

destilação. Desta fase será obtido o subproduto glicerina bruta.   

 

• Recuperação do álcool dos ésteres 
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Igualmente, mas de maneira separada, o álcool residual é recuperado da fase 

mais leve liberando, para as etapas seguintes, os ésteres metílicos ou etílicos 

(PARENTE, 2003). 

 

• Desidratação do álcool 

  

 Posteriormente aos processos de recuperação, os excessos residuais de álcool 

contêm volumes expressivos de água, o que necessitará de uma separação. A 

desidratação do álcool, geralmente, é obtida por destilação (PARENTE, 2003).  

 

• Purificação dos ésteres 

  

 Estes deverão ser lavados por centrifugação, e desumidificados posteriormente, 

resultando, finalmente, em biodiesel. Este último deverá ter suas características 

enquadradas nas especificações das normas técnicas estabelecidas para o biodiesel, 

como combustível. Poderá ser utilizado também, em alguns casos, água morna para 

remover resíduos de catalisador e sabões (PARENTE, 2003). 

 

• Destilação da glicerina 

  

 Convém ressaltar que, mesmo a glicerina bruta, proveniente do processo de 

transesterificação e contendo impurezas, poderá ser comercializada. No entanto, o 

mercado prefere glicerina purificada à bruta (PARENTE, 2003). A Figura 6 demonstra 

as etapas do processo de produção de biodiesel: 
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Figura 6 - Fluxograma do processo de produção do biodiesel 

 
Fonte: Penteado, 2005 apud Murta, 2008.  

 

• Subprodutos dos processos de produção 
 

O biodiesel vegetal pode ser obtido de diferentes fontes, como soja, girassol, 

mamona ou simplesmente óleo de fritura doméstica. Para que seja obtido, é preciso 

separá-lo do óleo vegetal por meio de reações químicas. O processo de 

transesterificação, que é uma destas reações, quando proveniente da soja, produz como 

subproduto uma torta, que, depois de moída e devidamente preparada, se transforma no 
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farelo de soja, produto que detém valor comercial, podendo ser utilizado como ração 

animal. Outro subproduto com valor comercial é a glicerina, produto utilizado na 

indústria de cosméticos, como, por exemplo, na fabricação de sabonetes.  

Os processos de extração de óleo de grãos e amêndoas oleaginosas podem ser 

definidos segundo extração mecânica, extração por solvente e extração mista (mecânica 

/ solvente). Já a seleção da rota de extração depende da capacidade produtiva e do teor 

de óleo. O Quadro 6, apresentada a seguir, mostra os cenários e rotas adequadas para 

extração de óleos vegetais: 

 
     Quadro 6 – Indicativos de rotas para extração de óleos vegetais 

Tipo de usinas Situações recomendadas Matérias-primas 

Usinas de 

extração 

mecânica 

– Pequenas e médias capacidades, normalmente abaixo de 

200 toneladas de grãos/dia; 

– oleaginosas de alto teor de óleo (acima de 35%). 

Mamona 

Amendoim 

Babaçu 

Usina de 

extração por 

solvente 

– Grandes capacidades, normalmente acima de 300 

toneladas de grãos/dia; 

– oleaginosas com teor de óleo abaixo de 25%. 

Soja 

Usinas mistas 

– Médias e grandes capacidades, acima de 200 toneladas 

de grãos/dia; 

– oleaginosas de médio e grande teor de óleo (acima de 

25%). 

Algodão 

Mamona 

Amendoim 

Babaçu 

Girassol 

     Fonte: Parente, 2003. 

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 Orientação metodológica  

 

Diante das muitas bibliografias existentes acerca da metodologia de pesquisa, 

este capítulo sintetizará, à luz de alguns autores, os principais tipos de pesquisa, quando 

se almeja definir qual o melhor método a ser usado em estudos científicos.  

De acordo com seus fins, Mattar (1996) classifica as pesquisas em: 

exploratórias, descritivas e causais. 

A pesquisa exploratória é utilizada nos primeiros estágios da investigação, 

quando o pesquisador ainda desconhece o fenômeno estudado. Esta visa a prover o 
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pesquisador de um maior conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa em 

perspectiva. 

A pesquisa descritiva detém objetivos bem definidos, utiliza procedimentos 

formais e é bem estruturada, estabelecendo relações entre variáveis, identificando 

características de determinado fenômeno, podendo, inclusive, estabelecer correlações 

entre variáveis, definindo sua natureza, contudo sem ter o compromisso de explicar o 

objeto que descreve.  

A pesquisa causal visa a verificar relações entre as variáveis que expliquem o 

fenômeno estudado, isto é, considera a causalidade, percebida como um conjunto de 

condições determinantes cuja ação conjunta produzirá um efeito. 

Vergara (2007), complementando a classificação de Mattar, afirma que, quanto 

aos meios de investigação, uma pesquisa pode ser:  

a) de campo: baseia-se pela experiência que se está sendo aplicada na 

investigação e é realizada exatamente no local onde são observados os 

fenômenos estudados. 

b) de laboratório: a pesquisa é realizada em local determinado e limitado.  

c) documental: a pesquisa é realizada por meio de análises em documentos 

encontrados em órgãos públicos ou privados, ou com pessoas que detenham a 

guarda destes documentos. 

d) bibliográfica: é a pesquisa realizada com base em material publicado em 

livros, jornais, revistas, sites na internet, e que sejam disponibilizados ao 

público em geral. 

e) experimental: investigação empírica na qual o pesquisador manipula e 

controla variáveis independentes e observa os resultados destas manipulações. 

Quanto à natureza das variáveis, as pesquisas podem ser classificadas em 

qualitativas e quantitativas. Enquanto a pesquisa qualitativa procura identificar a 

presença ou a ausência de algo, a pesquisa quantitativa procura medir o grau em que 

algo está presente (KIRK; MILLER, 1986).  

Santos (2000) advoga que, na pesquisa quantitativa, os dados são obtidos de um 

grande número de elementos, utilizando-se escalas geralmente numéricas, que passam 

pela análise estatística. Já na pesquisa qualitativa, os dados são obtidos por meio de 

perguntas abertas em entrevistas, em grupos ou individuais, em profundidade e em 

testes projetivos.  
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Quanto aos processos de coleta utilizados em uma pesquisa científica, destaca-se 

a tipologia do estudo de caso. Segundo Yin (2001), o estudo de caso representa uma 

investigação empírica que compreende um método abrangente, com a lógica do 

planejamento, da coleta e da análise de dados. Trata-se de uma metodologia que 

objetiva entender a totalidade de uma conjuntura e, criativamente, descrever, 

compreender e interpretar a complexidade de um caso concreto, por meio de um 

mergulho profundo e exaustivo em um objeto delimitado. O caso pode ser uma 

atividade, um evento ou até mesmo indivíduos.  

Para Godoy (1995), o estudo de caso é uma pesquisa qualitativa, que poderá 

conter elementos quantitativos, de maneira a proporcionar um maior esclarecimento 

sobre o fenômeno, tais quais se enquadram esta presente trabalho. 

Com base no exposto, trata-se de uma pesquisa de estudo de caso. Com o intuito 

de se buscar mais detalhes sobre um caso específico, em uma região restrita a 

abordagem escolhida para a pesquisa é do tipo qualitativa. Ainda propõe-se uma 

pesquisa aplicada, pois os resultados buscam indicar solução de problemas práticos que 

fazem relação com o escopo da investigação. E por fim, quanto às fontes de 

informações, classifica-se como pesquisa bibliográfica (fundamentação teórica) e 

pesquisa documental (relatórios técnicos).  

 

4.2 Metodologias e estratégias de ação  

 

Para que o estudo de caso procedesse de forma correta e confiável, foram 

necessários alguns procedimentos básicos, tais como: o conhecimento prévio das 

instalações onde será implantada a usina, abastecimento dos veículos, oficinas e demais 

instalações da empresa; um planejamento logístico visando tomar conhecimento do 

pessoal envolvido, dos equipamentos necessários, da quantidade de combustível a 

produzir, e ainda dos procedimentos para a coleta de dados.  

 

4.2.1 Escolha do Porto do Paranaguá para o estudo de caso  

 

O projeto da usina de produção de biodiesel a partir de resíduos de soja baseou-

se em um estudo de caso com a unidade de análise constituída pelo Porto de Paranaguá, 

situado no município homônimo, estado do Paraná. Os critérios adotados na seleção 
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desta unidade de estudo foram: a relevância nacional e mundial quanto ao volume e aos 

valores movimentados de produtos agrícolas, especialmente a soja, e a conveniência 

quanto à facilidade de acesso às informações.  

Outro ponto de destaque para a seleção do Porto, ainda mais importante do que 

sua movimentação, foi a sua expressiva geração de resíduos de soja, a qual favorece a 

implantação da usina. Este fato foi considerado de suma importância, uma vez que os 

resíduos despejados no porto e seu entorno causam problemas como poluição, mau 

cheiro e atração da fauna sinantrópica nociva.  

 

4.2.2 Delimitação do estudo  

 

Apesar dos resíduos de soja, principal insumo da usina, serem gerados em 

diversas localidades do Porto, inclusive nas ruas e avenidas do município de Paranaguá, 

o estudo de viabilidade considerou apenas os resíduos gerados no corredor de 

exportação. A parte destacada apresenta a vista panorâmica do Porto de Paranaguá 

(Figura 7). 

 
Figura 7- O Porto de Paranaguá 

 
Fonte: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, Plano de desenvolvimento e zoneamento – PDZPO do 
porto de Paranaguá, 2012b. 

 

A delimitação do trabalho no COREX deu-se pelos seguintes motivos: 
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a) mais de 80% das movimentações do Porto de Paranaguá e 90% da soja 

passam pelo COREX; 

b) do total de 5.717 toneladas de resíduos de cereais (milho, trigo e soja), açúcar 

e fertilizantes geradas no Porto de Paranaguá em 2011, 4.856 toneladas (85%) 

foram gerados no COREX (SENAI, 2012); 

c) os resíduos de soja descartados no COREX são mais limpos e melhor tratados 

do que os resíduos de outras áreas do Porto; 

d) as informações dos terminais do COREX são centralizadas na AOCEP, o que 

favorece a qualidade, a segurança e o acesso a elas;  

e) o COREX (55.650 m²) representa 2,4% da área porto organizado (2.350.000 

m²), mas gera 85% do total de resíduos do Porto de Paranaguá.6    

Onze terminais portuários, entre públicos, privados e arrendados, todos 

interligados, formam o complexo denominado COREX. A região delimitada pela área 

vermelha destaca este complexo (Figura 8). 

 
Figura 8 - COREX 

 
Fonte: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, Plano de desenvolvimento e zoneamento – PDZPO do 
porto de Paranaguá, 2012b.  
 

                                                           
6 Disponível em: <http://guiaportuario.com.br/porto-de-paranagua/>. Acesso em 13 de julho de 2012:  

 

 



 
 

67 

 

 

4.2.3 Procedimentos de coleta e análise de dados  

 

Primeiramente, foi realizado, em aproximadamente 120 dias, um levantamento 

bibliográfico prévio, envolvendo relatórios de atividade e outras publicações das 

organizações, consultas a revistas, artigos científicos, dissertações e teses, bem como 

alguns órgãos governamentais. 

As operações portuárias, a movimentação de pessoas, assim como a destinação 

dos resíduos do Porto do Paranaguá, foram documentadas em formato de fotografias, 

áudio e vídeos e analisadas posteriormente. Vale ressaltar que a pesquisa de dados 

secundários continuou concomitantemente com a elaboração do trabalho.  

Visando coletar informações acerca dos resíduos e das operações portuárias, foi 

realizada uma reunião no Núcleo Permanente Ambiental do Porto de Paranaguá, na qual 

participaram pesquisadores e técnicos. Estes foram selecionados devido à facilidade de 

acesso, assim como a familiaridade do assunto, já que no momento da elaboração da 

dissertação desenvolviam pesquisas, coordenavam projetos ou trabalhavam, dentre 

outras atividades, com questões relacionadas aos resíduos do Porto de Paranaguá. O 

Quadro 7 apresenta os participantes da reunião ocorrida no Núcleo Ambiental do porto.  

 
Quadro 7 – Participantes da reunião do Núcleo Ambiental do Porto de Paranaguá 

Nome Instituição Formação/cargo/projeto 

 
Danyelle Stringari 

 
Unespar 

Doutora – implantação do Programa de Conformidades do 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos 
Portos Brasileiros 

 
Thiago Occhi 

 
Unespar 

Graduando – implantação do Programa de Conformidades do 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos 
Portos Brasileiros 

 
Ellen Cunha 

 
Unespar 

Especialista – implantação do Programa de Conformidades do 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos 
Portos Brasileiros 

Andrey Bonaldi AOCEP Gerente de manutenção da AOCEP 
Manuela Oliveira APPA Funcionária do Núcleo Ambiental do Porto de Paranaguá  
Bruno Guimarães APPA Funcionário do Núcleo Ambiental do Porto de Paranaguá  
Jefferson Nogueira APPA Funcionário do Núcleo Ambiental do Porto de Paranaguá  

Ivan Machado APPA Sub Chefe de Segurança do Porto de Paranaguá  
Ricardo Castilho APPA Chefe do Núcleo Ambiental do Porto de Paranaguá  

 

Aurélio Murta 
(Orientador) 

 

IVIG/UFRJ/UFF 

Doutor – coordenador do Programa de Conformidades do 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos 
Portos Brasileiros. 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Além da reunião do Núcleo Ambiental, o Gerente de Manutenção da AOCEP, 

Andrey Bonaldi, foi entrevistado na AOCEP, sobretudo para colaborar nas questões 

relacionadas ao COREX.  

Nestas entrevistas, foram obtidas informações sobre os objetivos estratégicos, 

conjectura atual e as ideias preliminares de destinação adequada dos resíduos sólidos 

oriundo das operações do Porto do Paranaguá, tendo sempre como pano de fundo a 

mitigação dos impactos socioambientais, que serão discutidos nos capítulos seguintes.  

Após as entrevistas, foi realizada uma análise da consistência das respostas 

obtidas, destacando os aspectos importantes para preparar uma relação preliminar de 

objetivos e medidas que se utilizarão posteriormente. 

 

4.2.4 Utilização da mistura de biodiesel em percentuais variáveis 

 

Quando o combustível é oriundo da mistura dos dois óleos, recebe o nome da 

percentagem de participação do biodiesel, sendo B2 (2% de biodiesel e 98% de diesel), 

B20 (20% de biodiesel e 80% de diesel) até chegar ao B100, que é o biodiesel puro.  

De acordo com levantamento das entidades do setor, a oferta brasileira de 

biodiesel já seria suficiente para atender a uma mistura de 20%. Por esta razão, a 

metodologia aqui proposta foi desenvolvida a partir de uma revisão bibliográfica acerca 

do assunto, adotando como referencia o B20.  

Nesta proporção de mistura, uso de biodiesel (B20-soja) proporcionaria redução 

média de 10% na emissão de material particulado e de monóxido de carbono e 20% de 

hidrocarbonetos (EPA, 2013)7.  

A metodologia proposta foi utilizada neste trabalho para comparar o preço do 

diesel com o preço do B20.  

 

4.2.5 Visitas às instalações 

 

Para que o estudo procedesse de forma correta e confiável, foram visitadas as 

instalações do Porto do Paranaguá, onde foram desenvolvidos a aferição dos custos e 

um planejamento logístico, visando tomar conhecimento do pessoal envolvido, dos 

                                                           
7 Disponível em: <http://www.epa.gov/>. Acesso em 08 de novembro de 2012: 
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equipamentos necessários, da quantidade de matéria-prima empregada, da logística 

reversa e dos procedimentos para coleta das amostras, visando tratamento estatístico.  

No que se refere às visitas das instalações, inicialmente foram visitados os 

seguintes locais da área portuária: 

a) recepção e descarga dos veículos (caminhões); 

b) carregamento de descarregamento de navios; 

c) itinerário dos caminhões dentro do porto; 

d) armazenagem de grãos de soja; 

e) locais de armazenagem de resíduos de soja; 

f) destinação dos resíduos da soja;  

g) sistema de controle de: saída de veículos, rotas, escala de motoristas e demais 

observações. 

Salienta-se que foram priorizadas visitas ao COREX, onde será realizado o 

estudo de viabilidade da implantação da usina de biodiesel.  

 

4.2.6 Abordagem quantitativa dos resíduos de soja  

 

Para identificar os principais resíduos do Porto, sobretudo os de soja, foram 

acessados e analisados os seguintes documentos e páginas eletrônicas: 

a) Página eletrônica da APPA;  

b) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Porto de Paranaguá – 

PGRS/APPA/2012 – Relatório técnico do SENAI; 

c) Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – PDZPO do Porto de Paranaguá – 

Ano 2012;  

d) Resíduos retirados – Ano 2012 – Relatório da AOCEP; 

e) Dados gerais do corredor de exportação – Ano 2012 – Relatório da AOCEP. 

Nas caçambas estacionárias do COREX, os resíduos de soja são misturados com 

os demais resíduos. Devido à dificuldade de isolar os resíduos misturados nas 

caçambas, a quantidade de soja foi estimada proporcionalmente ao total de resíduos,  

com a seguinte metodologia: 

1° passo: as três primeiras colunas da Tabela 6 foram preenchidas com o 

relatório intitulado “Dados gerais do corredor de exportação – Ano 2012”.  
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2° passo: de acordo com o relatório da AOCEP, no ano de 2012 foram retiradas 

4.162 toneladas de resíduos (soja, farelo, milho e trigo) das caçambas do COREX. 

Destes, descontando o percentual de 0,3%, que corresponde a materiais inservíveis 

(animais mortos, dejetos, areia e folhas), o total de resíduos reduziu-se a 4.150 

toneladas.  

3° passo: os 32,2% de resíduos de farelo de soja foram descartados, pois só 

poderia ser obtido 1% de óleo contra 18% alcançados com os resíduos de soja.  

4° passo: considerando que a soja corresponde a 40,5% do total movimentado 

pelo COREX, a quantidade equivalente de resíduos somou 1.682 toneladas de resíduos 

(40,5% do total movimentado * 4.150 toneladas de resíduos).  

 

Tabela 6 – Cálculo dos resíduos do COREX – ano 2012 
Produtos Quantidade (t) Participação (%) Resíduos (t) 

Soja (grãos) 6.470.199 40,5 1681,9 

Soja (farelo) 5.135.868 32,2 1335,0 

Milho 3.817.451 23,9 992,3 

Trigo 541.513 3,4 140,8 

Total 15.965.031 100 4150 

Fonte: Adaptado de Dados gerais do corredor de exportação – Ano 2012 – Relatório AOCEP.  
 

4.2.7 Diretrizes de soluções  

 

A partir dos resultados da viabilidade econômica, foi possível analisar e avaliar a 

alternativa de agregação de valor mais rentável e propor diretrizes de soluções para os 

problemas identificados na cadeia da soja escoada no complexo portuário. Quanto a 

isso, foi proposto um processo de logística reversa para aproveitamento dos resíduos de 

soja do Porto de Paranaguá.  

A obtenção de dados e informações pertinentes e utilizadas na proposição de 

soluções foi alcançada por meio de revisão bibliográfica, análise documental e interação 

entre as pessoas em vivências realizadas no Porto de Paranaguá pelo autor do trabalho. 

 

4.3 Características técnicas da usina de biodiesel  

 

4.3.1 Descrição do processo de extração de óleos e produção de biodiesel 
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O projeto da usina de produção de biodiesel do Porto de Paranaguá abrangerá, 

basicamente, duas grandes unidades, quais sejam: 

a) unidade esmagadora, onde será extraído o óleo de soja dos resíduos;  

b) unidade de produção de biodiesel, a partir do processo de transesterificação 

do óleo de soja.  

A cadeia de produção de biodiesel do Porto de Paranaguá é demonstrada na 

Figura 9. Na usina, uma vez que a matéria-prima (agricultura ou resíduos de soja), as 

unidades de esmagamento, as unidades de produção de biodiesel e de consumo estarão 

localizadas no mesmo ponto, haverá uma economia no transporte e na distribuição do 

resíduo de soja, do óleo extraído na unidade de esmagamento e do biocombustível.  

 
Figura 9 - Cadeia da produção de biodiesel de resíduos de soja 

 
Fonte: Murta, 2008.  

 

4.3.2 Unidade esmagadora  

 

Conforme já comentado, há quantidades significativas de resíduos de soja 

espalhados pelo Porto de Paranaguá, as quais são coletadas todos os dias por veículos e 

equipamentos especiais. Convém ressaltar que, apesar de expressiva em termos 

absolutos, as 5.717 toneladas de resíduos (cereais, açúcar e fertilizantes) geradas no 

Porto de Paranaguá correspondem a apenas 0,022% do total de movimentação de 

granéis (26.718.080 toneladas) (SENAI, 2012). 

Portanto, para usufruir de vantagens logísticas de deslocamento, a unidade 

esmagadora será implantada estrategicamente no Porto de Paranaguá, muito próximo 

das áreas de coleta de resíduos de soja, sendo o seu abastecimento efetuado a partir dos 

silos de armazenagem de resíduos de grãos.  

Nesta unidade, será realizada a extração mecânica do óleo vegetal contido nos 

grãos de soja, sem a adição de solvente, bem como a separação da torta que poderá ser 
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vendida para outros mercados. Salienta-se que, em condições normais, ou seja, extração 

de óleo de grãos de soja e não de resíduos, o processo de beneficiamento da torta/farelo 

gera fertilizante e ração animal como subprodutos. No entanto, como a ANVISA proíbe 

a utilização de resíduos de soja para consumo humano ou animal, toda a produção do 

subproduto deve ser direcionada para a comercialização de fertilizantes para agricultura.   

Depois da coleta e disposição dos resíduos (cereais) em caçambas, é feita a 

separação dos grãos de soja, que, por sua vez, é armazenada em silos. 

Em seguida, é feita a limpeza do grão de soja, em que a semente deve estar livre 

de impurezas que podem prejudicar os equipamentos e reduzir o rendimento de óleo.  

Realizada a limpeza, o grão é triturado no moinho martelo, reduzindo suas 

dimensões. Em seguida, o grão moído é direcionado para a máquina extrusora, em que é 

elevada sua temperatura. Após essa etapa, é obtido o farelo integral, isto é, farelo 

misturado com óleo, que passa por um resfriador rotativo, o qual diminui sua 

temperatura, seguindo para a prensa e obtendo, finalmente, a separação do óleo.   

O óleo é conduzido a um tanque e o farelo, que passa novamente por um moinho 

para ser padronizado, é levado a um silo que deverá ter um destino adequado no 

mercado, sobretudo na indústria de fertilizantes.  

 

4.3.3 Unidade produtora de biodiesel  

 

Esta unidade será composta pela unidade de produção de biodiesel propriamente 

dita, além da sede administrativa, laboratório de análises químicas, sistema de 

armazenagem de produtos e demais componentes.  

Nesta unidade, serão realizadas as atividades gerenciais, a recepção dos insumos 

necessários ao processo produtivo do biodiesel, como o óleo, o álcool, o catalisador e os 

aditivos químicos, além do controle de qualidade de matéria-prima e do produto final 

por meio das análises laboratoriais.  

A partir do óleo extraído do esmagamento da soja, inicia-se a produção de 

biodiesel, isto é, de maneira resumida, uma reação de transesterificação. Nessa reação 

que, em síntese, consiste numa etapa de conversão, neste caso, do óleo de soja, em 

biodiesel, foi considerada a seguinte proporção defendida por Murta (2008): 
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Óleo    +    Metanol   +     KOH     =    Éster  +     Glicerina   +   Metanol Rec 

          100L    +      20L     +       1,0Kg    =     95L    +       17L      +          8L 

 

Para fins desse estudo, a transesterificação consiste de uma reação química de óleo 

de soja com o álcool (metanol), estimulada por um catalisador, nesse caso, hidróxido de 

potássio (KOH). A principal função do catalisador é acelerar a reação que originará o 

éster, que após devidamente tratado e ajustado conforme as nas normas da ANP poderá 

ser utilizado como biodiesel.  Desse processo também se extrai o subproduto glicerina, 

empregado para fabricação de sabonetes e diversos outros cosméticos. Outro input 

considerável é o metanol residual, que provém da separação inadequada durante o 

processo de purificação do biodiesel. Convém ressaltar que, além de prejudicial à saúde, 

o metanol, quando em excesso, acarretará o inchamento de borrachas e a corrosão de 

peças construídas em alumínio.  

A última etapa é o transporte do biodiesel pronto para consumo até as bases 

distribuidoras, onde será misturado ao diesel na proporção preestabelecida. 

As unidades esmagadoras e de produção de biodiesel serão descritas novamente 

no capítulo “Estudo de caso”, com seus respectivos custos e unidades de apoio.  

 

4.4 Metodologia e ferramentas para análise determinística e simulação de risco  

 

Embora a usina de biodiesel seja um empreendimento ambientalmente 

responsável, ela só cumprirá sua função social se for capaz de apresentar resultados que 

garantam o retorno satisfatório do capital investido.  

Portanto, para decidir se este projeto era ou não economicamente viável, foram 

utilizados neste trabalho as seguintes ferramentas de avaliação de propostas: o período 

de payback, o valor presente líquido (VPL) e a taxa interna de retorno (TIR), 

complementadas com uma simulação pelo Método de Monte Carlo.  

 

4.4.1 Análise determinística  
 

Há diversos recursos disponíveis para apoiarem as empresas no tratamento de 

assuntos relacionados às modalidades de investimentos. De modo geral, são 



 
 

74 

 

denominados de técnicas, métodos, ferramentas, de orçamentos de capital, análise e 

avaliação de investimentos ou de projetos de investimentos. 

Os recursos utilizados neste trabalho são embasados, sobretudo, nos estudos de 

Gitman (2010), que descreve ferramentas consideradas essenciais para auxiliar na 

avaliação de propostas de dispêndio de capital: o período de payback; o valor presente 

líquido (VPL); a taxa interna de retorno (TIR).  

A) Método do prazo de recuperação de capital (payback). O período de payback 

é exatamente o montante de tempo necessário para um investidor recuperar seu 

investimento inicial em um projeto. Além disso, é um método auxiliar utilizado como 

indicador do grau de risco do projeto. Seu objetivo é informar o tempo mínimo 

necessário para que os dispêndios originalmente alocados na realização de um 

determinado investimento sejam recuperados na forma de entradas líquidas de caixa. É 

importante ressaltar que, quanto mais curto o período de payback, maior será a liquidez 

do projeto (GITMAN, 2010).  

B) Valor presente líquido (VPL). O VPL dos fluxos de caixa de um investimento 

VPL é encontrado ao se subtrair o investimento inicial de um projeto, do valor presente 

de seus fluxos de entradas de caixa, descontados a uma taxa de retorno ou custo de 

oportunidade. É uma medida do rendimento líquido esperado do investimento realizado 

ou em perspectiva, expresso em moeda corrente atual. Essa técnica apresenta o seguinte 

critério para tomada de decisão: se o VPL encontrado for negativo, rejeita-se o projeto, 

caso contrário se aceita.  

C) Método da taxa interna de retorno (TIR). A TIR, ou simplesmente “taxa 

interna”, é a taxa de desconto que iguala o valor presente de fluxos de entrada de caixa 

com o investimento inicial associado a um projeto, tornando o valor presente líquido de 

um investimento igual a zero. A análise da TIR dos investimentos de interesse da 

empresa permite a tomada de decisão acerca de uma série de questões, como, por 

exemplo, comparar e decidir entre distintas oportunidades de investimentos realizados. 

 Pela TIR, as decisões se baseiam na preponderância da taxa de retorno mínima 

atrativa aceitável pela empresa sobre a taxa de retorno calculada para investimentos em 

análise. Em outras palavras, a distância relativa admitida entre a taxa de retorno mínima 

atrativa e a taxa de retorno calculada é uma questão que se correlaciona diretamente 

com o ideário e expectativas de cada empresa. De maneira prática, se a TIR é maior do 

que o custo de capital deve-se aceitar o projeto, caso contrário se rejeita.  
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Salienta-se que foram elaborados três cenários básicos para os cálculos, sendo o 

primeiro comprando os resíduos de soja por 20% do valor de mercado da soja (mais 

provável), o segundo adquirindo a soja de maneira gratuita (otimista) e o terceiro 

comprando os resíduos de soja por 50% do valor de mercado da soja (pessimista).  

Para os cálculos da análise determinística (payback, TIR e VPL), foi considerado 

apenas o cenário mais provável, pois a simulação de Monte Carlo é uma ferramenta que 

cria vários cenários possíveis, e não somente aqueles três usuais cenários 

determinísticos: otimista, pessimista e mais provável.  

Portanto, os três cenários foram utilizados apenas para aferir o custo do óleo de 

soja, principal matéria-prima da produção de biodiesel e, por conseguinte, o custo final 

de produção, para, então, compará-lo com o preço final de biodiesel (média do 29 leilão 

da ANP) e com o diesel (média do município de Paranaguá).  

Para a análise determinística, o projeto a ser implantado terá vida útil de 10 anos, 

tempo da sua total depreciação. O custo de capital, utilizado nos cálculos da análise 

determinística e da simulação, foi considerado como sendo a taxa do Sistema Especial 

de Liquidação e Custódia (SELIC), divulgada pelo Comitê de Política Monetária 

(COPOM) do Banco Central, pois as taxas de juros cobradas pelo mercado são baseadas 

na mesma. A taxa SELIC do dia 6 de março de 2013 foi fixada em 7,25% ao ano. 

Assim, essa taxa foi utilizada nos cálculos como o custo de capital. 

 

4.4.2 Simulação Método de Monte Carlo  

 

Para complementar a análise determinística e avaliar o risco de investir na 

produção de biodiesel, foram realizados três simulações pelo Método de Monte Carlo. 

  O MMC é uma abordagem comportamental baseada em estatística, que, em 

cenários contingenciais, se torna uma alternativa para obtenção do retorno esperado e do 

risco de um projeto, através de simulação (GITMAN, 2010).  

De acordo com Costa e Azevedo (1996), essa ferramenta complementada pelos 

modelos de viabilidade financeira gera aproximações para as distribuições de 

probabilidade dos parâmetros que estão sendo estudados. São geradas várias 

simulações, que se referem a um amplo conjunto de métodos e aplicações para imitar o 

comportamento de um sistema real, e em cada uma delas são gerados valores aleatórios 

para o conjunto de variáveis de entrada e parâmetros do modelo que estão sujeitos à 
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incerteza. Esses valores aleatórios gerados seguem distribuições de probabilidade 

específicas, que devem ser identificadas ou estimadas a priori.   

Barbosa (2000, p. 2) define o MMC como a “técnica de simulação que envolve a 

utilização de números aleatórios e distribuição estocástica de probabilidade”. De acordo 

com Sandroni (1998), um modelo estocástico é aquele que contém pelo menos um 

elemento aleatório, gerando um resultado probabilístico. 

Em estudos de viabilidade, é comum as entradas e saídas serem consideradas 

conhecidas. A despeito da sua funcionalidade, essa medida leva à simplificação e/ou à 

superestimativa de informações que nem sempre são conhecidas com certeza no período 

da análise, como custos, quantidades, preços, entre outros. Um modo para mitigar essa 

possível distorção de informações é adotar uma análise probabilística que possa 

incorporar os riscos normalmente associados aos projetos de empreendimentos. Para a 

implementação dessa análise, os dados foram analisados mediante a utilização do 

Método de Monte Carlo em planilhas eletrônicas do software Microsoft Office Excel, 

dispensando a utilização de software específicos de simulação.  

Esse programa auxilia nos cálculos e na análise, permitindo a aplicação do 

Método de Monte Carlo e garantindo às variáveis aleatórias a independência, a 

aleatoriedade e a não repetição de sequências.  

No presente trabalho, a função “Aleatória ()” do Excel, entendida como uma 

distribuição uniforme contínua que o programa gera, foi utilizada tanto para o cálculo 

do preço de mercado do biodiesel quanto para o cálculo do custo da matéria-prima 

(resíduos de soja).  

O método de Monte Carlo permite simular valores para as variáveis 

independentes e, em consequência dos valores aleatórios gerados, obter valores para a 

variável dependente. No estudo, enquanto o preço de mercado do biodiesel e o custo de 

aquisição dos resíduos de soja foram considerados como variáveis independentes 

(inputs), o VPL e TIR foram determinados como dependentes (outputs). 

Para a análise de risco, o estudo considerou três casos de produção de biodiesel: 

A) O custo de aquisição dos resíduos de soja variou de R$ 0,00 a R$ 75.339,58, 

cenário otimista e pessimista, respectivamente, valores já representados na analise 

determinística.  Enquanto o custo dos resíduos de soja (um dos inputs da simulação) foi 

calculado levando em consideração o preço da soja em Paranaguá, os percentuais (0%, 
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20% e 50%) foram determinados por convenção. Ainda foi considerada uma vida útil do 

projeto de 10 anos e taxa Selic de 7,25% a.a.; 

B) O custo de aquisição dos resíduos de soja variou de R$ 0,00 a R$ 50.226,39, 

isto é, o custo de aquisição variou de R$ 0,00 a um terço do preço da soja em 

Paranaguá. Ainda foi considerada uma vida útil do projeto de 10 anos e taxa Selic de 

7,25% a.a. Todas as demais condições constantes; 

C) Nesse caso foi considerada uma vida útil de 20 anos. O custo de aquisição 

dos resíduos de soja variou de R$ 0,00 a R$ 50.226,39 e a taxa Selic aplicada também 

foi de 7,25% a.a. Todas as demais condições constantes. 

Outra consideração importante se refere ao preço de mercado do biodiesel, um 

dos inputs da simulação, que nos três casos variou de R$ 1,90/L a R$ 2,50/L (variação 

aproximada dos leilões da ANP). 

A simulação é uma ferramenta importante porque, dentro destes intervalos, pode 

apresentar, dentre outros resultados, os diversos cenários, a seguir: o cruzamento do 

menor preço x maior custo de resíduo, maior preço x menor custo de resíduo, maior 

preço x maior custo de resíduo e menor preço x menor custo de resíduo, por exemplo.  

A fim de garantir a qualidade dos resultados, foram feitas 1.000 iterações, 

consideradas como variáveis. Para gerar o conjunto de dados iniciais das variáveis 

independentes, foram realizados estudos na região em análise, adicionando na matriz de 

inputs apenas dados autênticos, fundamentado em usinas e construções com perfil 

semelhantes ao do empreendimento em questão. 

 

5 DIAGNÓSTICO DO PORTO DE PARANAGUÁ  

 

5.1 Sistema portuário nacional 

 

De acordo com a Secretaria dos Portos [SEP] (2012), o Brasil, com uma costa de 

8,5 mil quilômetros navegáveis, detém um sistema portuário que movimenta 

anualmente cerca de 700 milhões de toneladas das mais diversas mercadorias, 

respondendo por mais de 90% das exportações.  

Essa estrutura portuária é composta por 34 portos públicos, sendo 18 delegados, 

concedidos ou com suas atividades autorizadas à administração por parte dos governos 

estaduais e municipais. Além destes, há 129 terminais de usos privados [T.U.P] e três 
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complexos portuários que atuam sob regime de concessão à iniciativa privada 

(CRISTIANO, 2011). 

O crescente fluxo de comercialização e concorrência vivenciado nos últimos 

anos, em nível global, aumenta significativamente a importância e movimentação nos 

portos (Gráfico 11). Tal setor detém vantagem comparativa com outros modais, pois o 

modal aquaviário, além de possuir um dos menores custos para o transporte de cargas 

no Brasil, pode transportar grandes volumes e cargas de diferentes tamanhos.  

 

Gráfico 11 – Evolução na movimentação de cargas por natureza e total 

 
Fonte: Anuário estatístico aquaviário, 2011, Evolução na movimentação de cargas por natureza e total, 1999-2011.  
 

O sistema portuário brasileiro tem passado por diversas reformas, como a Lei 

8.630/93, intitulada de Lei de Modernização dos Portos. De acordo com Collyer (2008), 

esta lei, apesar de alguns erros, foi um marco na regulação do setor, contribuindo 

sobremaneira para o aperfeiçoamento dos serviços portuários no Brasil.  

As instalações de infraestrutura, tais como: píer, retroárea, armazéns, pátios, 

dentre outras estruturas, ainda permanecem com a Administração Pública. Já a 

responsabilidade pelos equipamentos, recuperação e manutenção das instalações 

portuárias passou a cargo de interessados privados, mediante contratos de arrendamento.  

A Lei dos Portos, além de ter modernizado a gestão portuária, repartiu as 

competências, antes atribuídas exclusivamente à administração do porto. Com a lei, a 

responsabilidade da gestão dos portos também foi compartilhada com o Órgão Gestor 
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de Mão de Obra (OGMO) e o Conselho de Autoridade Portuária (CAP). Essa gestão 

tripartite desonerou, em parte, a responsabilidade da administradora do porto.  

Assim, no quesito gestão, a nova estrutura do sistema portuário brasileiro 

estabeleceu os seguintes agentes (Lei 8.630, 1993):  

a) Autoridade Portuária (AP): administra o porto organizado8, gera seu 

patrimônio e controla as demais entidades públicas e privadas atuantes no 

porto. 

b) Conselho da Autoridade Portuária (CAP): é um órgão consultivo constituído 

pelos seguintes participantes: Bloco do Poder Público (BPP), Bloco dos 

Operadores Portuários (BOP), Bloco da Classe dos Trabalhadores Portuários 

(BCTP) e o Bloco dos Usuários dos Serviços Portuários (BUSP).  

Quanto à operação do serviço portuário, a Lei dos Portos inseriu os seguintes 

agentes, subordinados à autoridade portuária:  

a) Operador Portuário (OP): é o órgão incumbido da gestão, regulamentação, 

controle, fiscalização e organização da atividade portuária. Ainda, é 

responsável pela gestão de recursos humanos efetivos e prestadores de 

serviços, atividade realizada pelo Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO). 

b) Órgão Gestor de Mão de Obra: gerencia a contratação, a escala e a alocação 

de trabalhadores portuários (TP) e de trabalhadores portuários avulsos 

(TPA).  

A Figura 10 explicita, de maneira mais adequada, a nova organização 

administrativa do serviço portuário brasileiro. 

 

                                                           
8 Construído e aparelhado para atender às necessidades da navegação, da movimentação e armazenagem de 
mercadorias, concedido ou explorado pela União, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição de uma 
Autoridade Portuária. Sua área compreende instalações portuárias, quais sejam: ancoradouros, docas, cais, pontes e 
piers de atracação e acostagem, terrenos, armazéns edificações, vias de circulação interna, bem como pela 
infraestrutura de proteção e de acesso aquaviário ao porto, tais como: guias-correntes, quebra-mares, eclusas, canais, 
bacias de evolução e áreas de fundeio. In: Regulamento de exploração dos portos organizados do Rio de janeiro e de 
Niterói. Aprovado pela liberação n 5 de 22/10/1999. Docas do Rio. Autoridade portuária. Disponível em 
http://www.portosrio.gov.br/Acesso em: 23 de setembro de 2012   
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Figura 10 - Organização administrativa do serviço portuário brasileiro 

 
Fonte: IPEA, 2011.  
 

Outro ator envolvido no sistema portuário nacional são as Companhias Docas, 

empresas públicas estaduais, que, por delegação do Ministério dos Transportes, 

assumem o papel de autoridade portuária nos portos sob sua jurisdição. 

 

5.2 Sobre o município de Paranaguá: uma sucinta exposição  
 

De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE] (2010), a 

cidade portuária de Paranaguá – PR tem 140 mil habitantes, distribuídos em 826 km², o 

que corresponde a 3% da área geográfica do estado. No que se refere aos dados 

demográficos, observa-se que Paranaguá é povoada – 170 hab/km² –, e expressa 

dinamismo populacional. Convém ressaltar que os censos demográficos de 1991, 2000 e 

2010 apontaram taxas de crescimento, respectivamente, de 2,78%, 2,51% e 0,98%, e 

que apesar da redução da taxa de crescimento, observada no último ano pesquisado, 

Paranaguá ainda pode ser considerado um local de atratividade, pois cresce a taxas 

acima da média do estado.  

Devido aos desmatamentos, ao longo do tempo, houve uma drástica redução da 

Mata Atlântica, resultando em formações vegetais descontínuas ao longo da costa. O 

litoral paranaense, por deter a maior continuidade de remanescentes da Mata Atlântica, 

é um importante patrimônio natural a ser preservado. Neste litoral, há Áreas de 

Preservação Permanente (APP), Unidades de Conservação (UC) e remanescentes 
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florestais em bom nível de conservação, convivendo com dois municípios 

predominantemente agrícolas, Morretes e Guaraqueçaba, e com os balneários de 

Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná e Paranaguá e Antonina, cidades portuárias.  

No caso de Paranaguá, o panorama é mais desfavorável. Segundo a 

Universidade Federal do Paraná [UFPR] (2006), metade da área da cidade de Paranaguá 

está sob proteção ambiental permanente. Isso acontece porque o município recebe 

influência de seis unidades de conservação ambiental, abrangendo totalmente quatro 

delas. Como se não bastasse, o município destaca-se dos demais por apresentar a 

décima população do estado, 140 mil habitantes (IBGE, 2010), concentrados na área 

urbana da cidade, valor que compreende cerca da metade da população do litoral 

paranaense.  

Nesse sentido, executar medidas mitigadoras de impactos socioambientais torna-

se desafiador por duas razões.  O primeiro empecilho está associado à competência da 

gestão do município, tal qual o porto, que depende da atuação dos governos paranaense 

e da União. Outra implicação diz respeito às restrições para o crescimento populacional 

e, principalmente, para a implantação de atividades econômicas de alto impacto. Como 

o setor portuário é simultaneamente a principal atividade econômica do município e 

causador de impactos significativos, deve-se projetar os empecilhos impostos ao seu 

crescimento, no que tange à ocupação de novas áreas.  

Em relação à participação no Produto Interno Bruto (PIB) estadual (R$ 5,4 

bilhões), verifica-se que Paranaguá está entre os municípios paranaenses de maior 

expressividade. A cidade é responsável por 2,87% do PIB do estado, o sétimo maior, 

apresentando o segundo maior PIB per capita, superado apenas por Curitiba, capital do 

estado (IBGE, 2009). 

Consoante os dados da Relação Anual de Informações Sociais [RAIS] (2009), os 

setores empregadores mais relevantes da cidade são: o comércio varejista (20,09%); o 

setor que engloba os serviços de radiodifusão/televisão, hospedaria, alimentação, 

manutenção e restauração (18,85%); comunicação e transporte (15,87%); administração 

pública (15,05%); os fármacos, veterinários, a indústria química, perfumaria, matérias 

plásticas, sabões e velas (7,08%).  

Pelo exposto, Paranaguá apresenta um elevado grau de dependência da atividade 

portuária, vide a geração de empregos diretos, indiretos e renda deste segmento, tendo 

um nível muito restrito de complexidade econômica.   
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5.3 Histórico do porto do Paranaguá (APPA, 2012) 

 

O Porto de Paranaguá começou sua história no antigo atracadouro de Paranaguá, 

em 1872, mediante administração de particulares. Em 1917, o governo paraense 

começou a administrá-lo, possibilitando sua ascensão como maior porto de granéis da 

América Latina.  

Sua inauguração oficial aconteceu em 17 de março de 1935. Em 11 de julho de 

1947, foi instituído o órgão estadual Administração do Porto de Paranaguá, modificado, 

em 10 de novembro de 1971, para APPA. O contrato de concessão em vigor foi iniciado 

em 23 de fevereiro de 1949, com prazo previsto para término em 1992, sendo 

prorrogado por mais 10 anos até 19 de dezembro de 2002. Atualmente, a autarquia é 

responsável por gerir os portos paranaenses através de convênio de delegação 037/2001, 

que vigorará até 2027, caso não seja obtida a prorrogação.  

O Porto de Paranaguá é parte da história de povoamento e desenvolvimento 

econômico do estado do Paraná e do Brasil, já que foi a porta de entrada para os 

primeiros povoadores deste ente federativo e, desde a segunda metade do século XVI, o 

Porto foi o principal exportador de produtos agrícolas da região Sul do país.  

 

5.4 Caracterização administrativa (autoridade portuária, 2012) 

 

O porto, localizado na cidade de Paranaguá, no estado do Paraná, é administrado 

pela autarquia estadual Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), 

que foi criada pelo governo paranaense em 1947. 

O artigo 175 da Carta Magna prevê que os portos brasileiros devem ser 

explorados mediante concessão, permissão e autorização. A Lei 9.277/1996 regularizou 

as delegações de exploração portuária para entes federativos – estados e municípios. Os 

Portos de Paranaguá e Antonina, delegados ao estado do Paraná, administrados pela 

autarquia APPA, beneficiaram-se desse novo enquadramento legal. 

A autarquia é responsável pela gestão dos Portos de Paranaguá e Antonina, por 

meio do Convênio de Delegação 037/2001, firmado em 11 de dezembro de 2001 entre o 

estado do Paraná e a União com validade de 25 anos, que vigorará até 1º janeiro de 

2027, com possibilidade de prorrogação. 
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Por ser uma autarquia, sua renda é proveniente de taxas de aluguéis, atracações, 

armazéns e outros. A estrutura do Porto de Paranaguá é caracterizada como pública, 

contudo os terminais e operações são privados, sendo a exploração da área portuária 

realizada mediante contratos de concessão. 

 

5.4.1 Aspectos técnico-socioeconômicos do Porto de Paranaguá  

 

5.4.2 Importância socioeconômica  

 

A vocação agrícola do Porto de Paranaguá, aliada à sua infraestrutura apropriada 

para grãos e proximidade com os principais estados produtores, contribui sobremaneira 

para que o porto seja considerado o terceiro do país, sobrepujado apenas pelo de Santos 

e Itaguaí, no quesito movimentação de cargas. Como se não bastasse, o Porto de 

Paranaguá é considerado o maior porto graneleiro da América Latina. 

A Tabela 7 demonstra a evolução da movimentação de cargas dos principais 

portos do Brasil. Pela tabela, nota-se um crescimento em 8 dos 10 principais portos do 

Brasil, com destaque para os portos de Santos e de Itajaí.  

 
Tabela 7 – Evolução da movimentação de cargas dos principais portos do Brasil 

Total movimentado (t) 

Portos 2007 2.008 2009 2010 2011 
Porto de Santos-SP 71.613.452 74.773.066 75.641.825 85.401.154 85.995.109 
Porto de Itaguaí-RJ 38.872.446 47.217.575 49.755.062 52.765.505 58.131.045 
Porto de Paranaguá-PR 37.599.164 32.274.468 30.630.149 34.348.405 37.418.523 
Porto de Rio Grande-RS 26.680.345 15.120.478 14.855.525 16.250.785 17.933.213 
Porto de Vila do Conde-PA 15.862.752 18.200.125 16.318.534 16.548.002 16.614.022 
Porto de Itaqui-MA 12.988.494 13.315.546 11.689.425 12.565.214 13.913.818 
Porto de Suape-PE 6.488.223 8.655.042 7.520.799 8.989.653 11.004.193 
Porto de S. F do Sul-SC 8.386.004 7.688.452 6.848.759 9.532.536 10.089.511 
Porto de Vitória-ES 8.105.619 7.222.270 4.768.782 6.568.084 8.112.748 
Porto do Rio de Janeiro-RJ 8.942.721 8.773.875 6.769.028 6.946.636 7.706.623 
Fonte: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, Plano de desenvolvimento e zoneamento – PDZPO do 
porto de Paranaguá, 2012b.  
 

Os números movimentados pelo Porto de Paranaguá, em 2011, são muitos 

expressivos, destacando os granéis sólidos, que perfazem 70% do total, e elevam este 

porto ao posto de maior graneleiro da América Latina. O porto movimenta cerca de 37,7 

milhões de toneladas de carga, sendo 8,3 milhões de carga geral, 26,7 milhões de 

granéis sólidos e 2,7 milhões de granéis líquidos. O volume total movimentado cresceu 
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em torno de 30% entre 2001 e 2011, tendo apresentado um crescimento médio anual de 

3% nesse período, como mostra a Tabela 8.  

 
Tabela 8 – Movimentação no Porto de Paranaguá 2001/2011 (t) 

Ano Carga geral Granéis sólidos Granéis líquidos Soma 
2001 4.142.893 20.767.383 3.351.943 28.262.219 
2002 4.659.833 19.233.400 3.975.596 27.868.829 
2003 5.609.989 22.563.975 4.325.989 32.499.953 
2004 6.612.633 21.085.082 3.783.474 31.481.189 
2005 7.476.998 17.842.274 3.954.547 29.273.819 
2006 7.808.084 20.316.486 3.861.061 31.985.631 
2007 8.549.644 25.154.430 3.895.090 37.599.164 
2008 9.799.513 20.242.890 2.232.065 32.274.468 
2009 9.452.718 19.566.708 1.610.723 30.630.149 
2010 5.893.981 26.403.411 2.051.013 34.348.405 
2011 8.283.981 26.718.080 2.734.310 37.736.371 

Fonte: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina. Plano de desenvolvimento e zoneamento – PDZPO do 
porto de Paranaguá, 2012b.   
 

O Porto de Paranaguá é um porto multicargas. Contêineres, lascas de mármore, 

veículos, congelados, papel, madeira, fertilizantes, ácido sulfúrico, sal, açúcar, líquidos 

e vários tipos de grãos integram a ampla lista de produtos exportados pelo porto que 

cada vez mais diversifica as mercadorias que movimenta.  

Sua área de influência, cerca de 800 mil quilômetros quadrados, extrapola várias 

regiões do Brasil, tais como: São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato 

Grosso do Sul e Mato Grosso e evidentemente o próprio estado do Paraná. A influência 

do porto também extrapola o país, alcançando o Paraguai. A nação vizinha embarca 

seus produtos no porto porque, dentre outras causas, detém um entreposto franco.   

Um grave problema observado nos portos brasileiros refere-se ao tempo de 

espera de atracação de navios. Para navios contêineres, o prazo médio de atracação é de 

9 horas por navio, em 2007. A situação dos contêineres é grave, mas nem se compara 

com a ineficiência das operações com granéis. A média nacional destes, em 2007, para 

os granéis sólidos, é de 54 horas/navio. No caso do terminal corredor de exportação 

[COREX], localizado no Porto de Paranaguá, a situação é mais precária, pois o tempo 

de espera para o transbordo alcança 389 horas/navio (aproximadamente 16 dias de 

espera) (ROSA, 2010).  

 Nesse sentido, essa conjuntura, em especial para o Porto de Paranaguá, é 

alarmante, já que 70% de sua carga são de granéis sólidos. Isso acarreta, em 

determinados períodos do ano, filas quilométricas de caminhões no entorno do porto, 
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que, por sua vez, acarretam muitos transtornos e prejuízos aos produtores, aos 

industriais, aos motoristas e à sociedade em geral.    

Atualmente, para administrar a complexa estrutura dos portos de Paranaguá e 

Antonina, a Appa emprega 708 pessoas. Destes funcionários, 632 são do quadro 

permanente e 76 comissionados. Além destes, cerca de quatro mil trabalhadores 

portuários avulsos, associados a sete sindicatos de classe, também laboram nesses dois 

portos paranaenses (APPA, 2012b).  

Apesar dos problemas acarretados pelo Porto de Paranaguá, que serão estudados 

nas próximas seções, os números denotam a importância do porto, no quesito geração 

de renda, de emprego e divisas para o país e, sobretudo, para a cidade de Paranaguá.  

 

5.4.3 Acessos  

 

O Porto de Paranaguá conta com diversos tipos de acessos e modais que levam à 

sua área de operação. Nesta seção, estudaremos estes acessos (APPA, 2012).  

 A BR 277 é o principal acesso rodoviário ao Porto de Paranaguá, ela liga o 

Paranaguá a Curitiba e conecta-se a BR-116, também pelas rodovias PR-408, PR-411 e 

PR-410. Essa rodovia conecta o litoral do Paraná com o planalto em São José dos 

Pinhais e, por meio do Anel de Contorno Leste de Curitiba, com as principais rodovias 

em que são realizados transportes de/para o porto, destacando-se:  

a) BR-277 (ligação com Cascavel e o Paraguai a Oeste);  

b) BR-116 (ligação com o estado de São Paulo, ao Norte, e Santa Catarina, ao 

Sul); e  

c) BR-376 (ligação com o litoral de Santa Catarina, ao Sul, e com Ponta Grossa 

e Mato Grosso do Sul, ao Norte). 

Os meses de novembro a fevereiro são os meses de maior movimentação, com 

picos nos fins de semana, particularmente no verão e feriados prolongados. Estes são os 

períodos em que tendem a ocorrer diversos problemas e atrasos no trânsito e nas 

operações portuárias.  O fluxo de caminhões no porto é, em média, de 70.000 por mês. 

No entanto, o trânsito é prejudicado, sobretudo entre fevereiro e setembro, quando o 

fluxo de caminhões é mais intenso, pois é maior o transporte para o porto (soja, milho, 

farelo, açúcar). 
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Outro modal relevante é o ferroviário. A atual malha que liga o Porto de 

Paranaguá às demais regiões é administrada e operada pela Concessionária ALL 

América Latina Logística, formando o segmento ferroviário do Corredor do Paraná / 

Santa Catarina numa extensão, transportando principalmente granéis agrícolas, 

fertilizantes e combustíveis.  

A malha onde ocorrem os transportes com origem ou destino nos portos 

paranaenses tem condições técnicas diversas e pode ser considerada em geral regular. 

Curvas acentuadas, para trens, impõem limitações à velocidade máxima e as rampas 

limitam indiretamente a velocidade por requerer mais potência das locomotivas. As 

diversas obras de arte (túneis e viadutos) do trecho e os difíceis locais de acesso 

(escarpas, serras) dificultam o aumento dos comprimentos dos pátios de cruzamento, ou 

a implantação de novos, e a duplicação da linha.  

Quanto ao modal marítimo, de acordo com a APPA, o acesso ocorre pela barra 

de entrada (Canal da Galheta), que possui de 150 a 200 metros de largura, 20 milhas de 

extensão e 15 metros de profundidade, sendo o calado máximo de 12,5 metros, o qual 

conta com leito em areia, permitindo navegação segura a graneleiros de grande porte. O 

acesso é exclusivamente marítimo, permitindo navegação o dia todo, inclusive no 

período noturno. 

O Porto de Paranaguá conta também com o modal dutoviário, pertencente à 

Petrobras-Transpetro. Os oleodutos transportam derivados de petróleo, álcool, dentre 

outros granéis líquidos, provenientes da Refinaria Getúlio Vargas, localizada na cidade 

de Araucária – PR.  

 

5.4.4 Estrutura-Instalações (APPA, 2012 & SENAI, 2012)  

 

O Porto de Paranaguá é o maior porto especializado em granéis da América 

Latina. Sua estrutura justifica este posto: seus terminais são adequados para grandes 

escoamentos de soja e milho, disponibilizando meios propícios aos procedimentos de 

desembarque, sobretudo embarque de granéis sólidos.  

Os 2.816 metros de extensão do cais público contêm 14 berços que podem 

atender 12 a 14 navios simultaneamente, e um berço com dolfins p/atracação de navios 

roll-on/roll-off. Além disso, há 21 armazéns, entre públicos e arrendados, com 63.980 
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m² de área e capacidade operacional de 1.500 t a 9.000 t por navio/dia de 

movimentação. 

Além destes, o porto dispõe de três píeres: píer de inflamáveis: berços, interno 

de 174 m e externo com 184 m de extensão; píer de granéis líquidos: berços interno e 

externo com 244 m de extensão cada e píer de fertilizantes: berços interno e externo 

com 235 m de extensão cada. 

O porto também opera com veículos. Para tal conta com Terminal de 

Conteineres de Paranaguá [TCP], que compreende um pátio de 302.800 m², dois berços 

especializados de atracação, guindastes, caminhões e carretas, com capacidade de 

armazenagem estática de 13.560 contêineres/TEU’s. O porto ainda contém o Centro de 

Distribuição de Veículos, berço especializado com pátio de 147.000 m².  

Dois terminais relevantes para o porto são o de açúcar e de fertilizantes. O 

primeiro é um conjunto de duas unidades interligadas, especializado e exclusivo na 

movimentação de açúcar a granel, compreendendo uma área de 9.143 m², com dois 

graneleiros para armazenagem de 174.000 t de açúcar a granel.  

Já o segundo detém capacidade de 30.000 t, estrutura que coloca o Porto de 

Paranaguá como o maior importador de fertilizantes do Brasil. Nesse quesito, destaca-se 

o Terminal de Fertilizantes da empresa FOSPAR, que conta com uma área arrendada de 

84.000 m², um graneleiro com 8.000 m² de área construída, com 60.000 t de capacidade 

estática e um píer próprio de atracação. O fertilizante atua junto aos cultivos de soja e 

milho, pois, além de fornecer insumos para a produção e desenvolvimento dessas 

culturas, as embarcações que chegam ao porto com fertilizantes são carregadas de soja 

para o exterior, panorama que aumenta sobremaneira a importância de Paranaguá no 

cenário nacional de produção de grãos.  

No pátio de triagem, as cargas de veículos e trens são direcionadas aos seus 

respectivos destinos, seja para armazenagem ou para embarcação direta nos navios.   

Sua capacidade de estacionamento é de 1.400 caminhões, sendo que a capacidade 

instalada de recebimento do complexo de silos de granéis sólidos pode absorver até 

2.800 caminhões/dia.  

Como o Porto de Paranaguá movimenta diversas cargas, é natural que sua 

estrutura seja diversificada e mais apropriada possível. Assim, o porto conta com 

equipamentos e maquinários para operar tanto com granéis sólidos quanto líquidos.  
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Petrobras/Transpetro, Catallini, União Vopak são algumas empresas que operam 

com granéis líquidos. Para tanto, contam com 4 (quatro) terminais, sendo 1 (um) 

privado, 1 (um) público e 2 (dois) arrendados, com 4 (quatro) berços de atracação com 

capacidade total de armazenagem de 540.781 m³. O porto é o maior graneleiro da 

América Latina, detendo uma capacidade de ensilagem de 1.426.500 t estáticas. O 

Paranaguá para suprir essa significativa demanda de granéis sólidos conta com 11 

(onze) terminais, sendo 1 (um) público e 10 (dez) entre arrendados e privados. Além 

disso, há 6 (seis) berços de atracação e 10 (dez) ship loaders com capacidade de 

movimentação variando entre 800 e 1.500 t/h.  

O Porto de Paranaguá por escoar grande quantidade de bens, cada vez mais 

diversificados, apresenta uma complexidade que é melhor exemplificada pelo Quadro 8. 

Destacam-se a grande movimentação de granéis sólidos em detrimento do baixo volume 

de passageiros, dados que denotam a especificidade deste porto, especializado em 

transporte de granéis, com um incipiente transporte de passageiros.  

 
 

Quadro 8 – Estrutura do Porto de Paranaguá 
Área física total 2 350 000 m² do porto Funcionamento 24 horas 

Movimentação de passageiros: (média mensal): 1050 
Movimentação de embarcações: (média mensal): 200 
 
Movimentação de cargas 

Modalidade Média anual (base 2011) 
Carga geral 9.822.496 toneladas 
Granéis líquidos 4.118.368 toneladas 
Granéis sólidos 25.575.126 toneladas 
 
Movimentação de caminhões (média mensal): 35.000 
 

Nº de empresas instaladas Ramo de atividade Localização 
40 Operadores portuários 

Área sob responsabilidade 
da APPA 47 Outros (estabelecimentos comerciais, 

prestadores de serviços etc.) 
 
População fixa (média): 11.000 População flutuante (média mensal): 35.000 
 
Fluxo de pessoas 

Sazonalidade População fixa Pop. flutuante (mês) População total 
Nov. a fev. 10.000 17.000 27.000 
Mar. a jun. 10.000 51.000 61.000 

Jul. a out. 10.000 34.000 44.000 

Fonte: Adaptado de Serviço Nacional de Aprendizagem Nacional[SENAI], Plano de gerenciamento de resíduos 
sólidos do Porto de Paranaguá, 2012a. 
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A seção apresentou as considerações técnicas acerca de um dos portos mais 

importantes do Brasil, em geração de divisas, total de movimentação, porte e estrutura. 

Devido à sua importância para o presente trabalho, o corredor de exportação será 

apresentado, com maiores detalhes, na seção a seguir. 

 

5.4.4.1 Corredor de exportação – COREX 

 

No que tange à exportação, o Porto detém uma estrutura específica denominada 

corredor de exportação, que é composto por um conjunto de silos horizontais e verticais, 

correias transportadoras, carregadores (ship loaders), entre outros, dentro de áreas e 

retroáreas do porto. Essa estrutura compreende o complexo graneleiro da APPA, 

composto por dois silos com capacidade total para 160 mil toneladas e interligado a 

outros terminais privados, e detém 80% do total do volume exportado pelo Porto, 

números que denotam sua importância (Figura 11). 

 

Figura 11 - Vista parcial do COREX 

 
Fonte: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, Plano de desenvolvimento e zoneamento – PDZPO do 
porto de Paranaguá, 2012b.   
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No corredor de exportação, atuam 11 terminais graneleiros, entre públicos, 

privados e arrendados, interligados, a saber: APPA silo vertical, APPA silo horizontal, 

Coamo, Cotriguaçu, Cargill, CBL, Coinbra, Centro Sul, AGTL, Soccepar e Bunge 

exportação. Além dos terminais, essa estrutura destinada a movimentações de granéis 

sólidos conta com pátios de triagem de vagões, de caminhões e berços para embarque e 

desembarque de produtos (Figura 12). 

 
   Figura 12 - Diagrama genérico do fluxo de escoamento de grãos 

 
Fonte: Rosa, M. J., Corredor de exportação do Porto de Paranaguá. Projeto de pesquisa – Grupo ESALQ-LOG, 2010. 

 

Ao adentrar no Porto de Paranaguá, o produto passa por uma triagem antes do 

envio para os terminais. Já nestes, segue por linhas de carregamento (esteiras) para os 

shiploaders, que finalmente carregam os grãos em seus respectivos berços de 

carregamento, onde são exportados, em sua maioria, no caso da soja, para a China.   

Para a operação de granéis sólidos, o COREX dispõe de 3 berços nos quais 

possui prioridade de atracação. São eles: berços 212, 213 e 214 (Figura 13).  
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Figura 13 - Berços do COREX 

 
Fonte: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, Plano de desenvolvimento e zoneamento – PDZPO do 
porto de Paranaguá, 2012b.   
 

Os três berços são abastecidos por duas linhas de carregamento e seis 

shiploaders que podem operar simultaneamente em mais de um terminal. Essa estrutura 

favorece a emissão de mais de um produto por terminal, o que otimiza as operações 

portuárias, proporcionando eficiência na exportação, sobretudo em períodos de colheita, 

quando a movimentação de cargas endereçadas ao porto cresce sobremaneira. Salienta-

se que o berço 214 é invadido em 90 m pelo berço 215 do Terminal de Contêineres de 

Paranaguá – TCP. As principais características dos berços mencionados podem ser 

observadas pelo Quadro 9. 

 
Quadro 9 – Berços do COREX 

Berço Comprimento (m) Profundidade (m) Especialidade 

212 251 12,7 Grãos, farelos, açúcar a granel 

213 256 12,7 Grãos e farelos 

214 280 12,7 Grãos, farelos, açúcar a granel 

Fonte: Adaptado da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, Plano de desenvolvimento e zoneamento – 
PDZPO do porto de Paranaguá, 2012b. 
 

O corredor de exportação pode operar, dentre outros produtos, com fertilizantes, 

minérios, sal, trigo, açúcar, soja, farelo e milho. No entanto, apenas os três últimos 

foram responsáveis por mais de 90% da movimentação de 2012.  
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5.5 Principais problemas relacionados aos resíduos portuários 

 

Os portos são grandes geradores de resíduos, e o de Paranaguá não é exceção. 

Pelo contrário, devido à sua significativa movimentação de cargas, seu grande porte e 

sua especialização em granéis sólidos, isto é, causador de resíduos por natureza, é um 

dos maiores geradores de resíduos do Brasil.  

De acordo com o relatório de produtos embarcados e de resíduos da AOCEP, o 

corredor de exportação gerou, em 2012, mais de 4.000 toneladas de resíduos 

distribuídos entre grãos de soja, farelo de soja, milho e trigo. Quanto à dimensão do 

problema ambiental, os membros da APPA e da AOCEP, participantes da reunião 

ocorrida do Núcleo Permanente Ambiental afirmaram que, apesar do grande volume 

absoluto de resíduos, estes são relativamente pequenos, já que perfazem apenas 0,026% 

do total de 15.965.036 toneladas de produtos embarcados no corredor de exportação. 

Apesar do consenso dos participantes da reunião quanto à dimensão do problema 

ambiental, houve discordância no quesito limite da geração de resíduos. Enquanto os 

integrantes da Autoridade Portuária esperam reduzir o desperdício de grãos, os 

integrantes da AOCEP não compactuam com esta ideia, advogando que é difícil reduzir 

o desperdício atual de 0,026%, pois, além desse percentual apresentar-se relativamente 

baixo, está situado na faixa de erro operacional – perdas naturais – comuns a todos os 

processos. 

Segundo os integrantes da reunião, as origens de resíduos no corredor de 

exportação são diversas e variadas. A manutenção inadequada das correias 

transportadoras de grãos e dos equipamentos, aliada aos treinamentos insuficientes e a 

outros problemas logísticos, como a mudança repentina de carregamento de um navio 

para outro, é grande geradora de resíduos (Figura 14). 
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Figura 14 - Resíduos e problemas no COREX 

 
Fonte: SENAI, Plano de gerenciamentos de resíduos sólidos do Porto de Paranaguá, 2012. 

 

No caso da manutenção das máquinas e dos equipamentos, há de se considerar 

ainda os aspectos econômicos, mais precisamente a viabilidade destas operações. Para a 

manutenção das correias, por exemplo, é necessário paralisá-las, o que dificulta ou até 

mesmo impede o carregamento dos navios. Como o custo médio de um navio parado, 

de acordo com a AEB9, fica em torno de US$ 40 mil e os reparos das correias e dos 

equipamentos podem durar semanas, faz necessário atentar-se para o trade-off multa por 

navios parado x manutenção das correias transportadoras, medida que incorre na análise 

de viabilidade econômica do projeto.  

Os resíduos do corredor de exportação (grãos de soja, milho, trigo e farelo de 

soja) e das ruas do porto (resíduos comuns) são coletados e destinados adequadamente 

pela empresa Nitrade ao custo de R$ 68,00/tonelada, pagos pela AOCEP, associação 

responsável pela destinação correta dos resíduos do COREX (Figura 15). A coleta é 

realizada por meio de equipamento motorizado, transferindo os resíduos para caçambas 

de 25 m³ (4 unidades) que permanecem no pátio do corredor de exportação, até serem 

transportadas através de veículo roll-on/roll-off para destinação final. Os resíduos 

coletados pela Nitrade, depois de passarem pelo processo de compostagem, são 

                                                           
9 Dados da Associação de comércio exterior do Brasil – AEB. Disponível em: 
<http://www.aeb.org.br/caderno.asp?id=65>. Acesso em: 12 de outubro de 2012 



 
 

94 

 

utilizados na agricultura. A Figura 15 mostra dois tipos de veículos coletores de 

resíduos do corredor de exportação. Além disso, é possível verificar as caçambas, onde  

estes resíduos são depositados, antes dos respectivos transporte para a compostagem. 

 

Figura 15 - Veículos de transporte de resíduos e caçambas de coleta 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Na fotografia maior da Figura 15, observa-se ao fundo, em laranja, uma estrutura 

de armazenamento de grãos denominada “silão” ou silo vertical, que é propriedade da 

APPA e serve ao corredor de exportação. É no seu entorno onde se encontram as duas 

caçambas de resíduos da Nitrade.    

A despeito da concentração das operações portuárias nos granéis sólidos e 

fertilizantes, o porto de Paranaguá é cada vez mais diversificado, o que acarreta grande 

diversidade e quantidade de resíduos em vários locais do porto e suas adjacências. Os 
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resíduos do Porto vão de cereais, fertilizantes, madeiras, passando por papel, plástico, 

vidros e entulhos, até pilhas e baterias.  

Os principais tipos de resíduos sólidos gerados e os locais de incidência (fontes 

de geração), classificados de acordo com as normas da ABNT-NBR 10.004/04 e 

Resolução ANVISA 56/2008, apresentados abaixo, encontram-se relacionados no 

Quadro 10.   

A classificação dos resíduos seguiu as normas da ABNT-NBR (2004) 10.004/04 

e Resolução ANVISA (2008) 56/2008, sendo: 

a) ABNT-NBR 10004 – Classificação dos resíduos segundo suas características 

de periculosidade: 

– classe I: resíduos perigosos; 

– classe II – A: resíduos não perigosos e não inertes; 

– classe II – B: resíduos não perigosos e inertes. 

b) ANVISA – Resolução 56/2008 – Gerenciamento de resíduos sólidos nas áreas 

de portos: 

– grupo A: resíduos com risco potencial ou efetivo à saúde pública e ao meio 

ambiente devido à presença de agentes biológicos; 

– grupo B: resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar 

risco à saúde pública ou ao meio ambiente; 

–  grupo C: rejeitos radioativos;  

– grupo D: resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou 

radioativo à saúde ou ao meio ambiente. 

A partir deste ponto, a análise restante do título “5.2.6 Principais problemas 

relacionados aos resíduos portuários” será realizada à luz do Plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos do Porto de Paranaguá – PGRS de 2012, elaborado pelo SENAI.  

O diagnóstico da gestão de resíduos do Porto de Paranaguá também foi realizado 

com base no PGRS fornecido pelo SENAI. 



 
 

96 

 

Quadro 10 – Levantamento qualitativo dos resíduos gerados no Porto de Paranaguá 

 

Pátio de Corredor Faixa 

triagem Exportação Portuária

Papel misto Cartaz, jornal, revistas, papel colorido II-A D X X X X X X

Papel

contaminado

Tubos PVC, emb. de produtos de limpeza,

lonas, plástico strech, sacos de ráfia, copos

Plásticos

contaminados

Metais

ferrosos

Metais não

ferrosos

Latas de tinta Latas de tinta, latas prod. químicos II-A D X X X X X

Óleo vegetal Óleo de fritura servido II-A D X X X

Restos

Matéria vegetais

Orgânica Restos

animais

Restos de

alimentos

isopor, papel toalha, etiqueta, barbante, papel

Rejeitos em higienico, lâmpada incandescente, luva

geral descartável, vassoura, pano de limpeza,

feltro, guardanapo, pincel, rótulos adesivos,

resíduos de varrição de ruas

Bitucas de

cigarros

Vidros Embalagens de alimentos, vidros de

diversos laboratórios

Lâmpadas

fluorescentes

Pilhas e Pilhas

Baterias diversas

Baterias Baterias de chumbo ácido, baterias de celular I B X X X X X

Descrição Sub-grupoResíduos
Administração AV. Portuária Manutenção

Classificação Incidência de resíduos 

ABNT/NBR ANVISA Embarcações 

XB

Vidros

Lâmpadas contendo metais pesadosLâmpadas

Pilhas comuns

I, II-A

II-A

II-A

Restos alimentos, pó de café

Bitucas de cigarros em geral

Rejeitos

Sucata metálica

Latas bebidas, sucata alumínio, cobre, bronze,
Metais

Poda do jardim, folhas, galhos triturados

Animais mortos (ratos, pombos, etc.)

Papéis
Papel contaminado com produtos perigosos e tinta

Embalagens plásticas de produtos químicos

Plásticos

II-A D

II-B D

Plásticos dvs.

X X X

II-A D X X X X X

BI

X X X

X

XXXXX

D X X X

II-B D X X X X X X

II-A D X X X X X

I, II-A D X X X X X

II-A D X X X X

II-A D X X X X X X

X X X X X X

I B X X X XX

X X X X X X

XB X X X X
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 Fonte: Adaptado de Serviço Nacional de Aprendizagem Nacional [SENAI], Plano de gerenciamento de resíduos sólidos do Porto de Paranaguá, 2012.

Madeira em Embalagens, caixas, refugos do processo,

geral palletes

Lodos e Lodo da ETE Lodo da estação de tratamento de água II-A D

borras Lodo da caixa

de gordura

Borrachas 

em geral

Pneus Pneus dos veiculos em geral II-A D X X

Entulhos 

de obras

Serragem, areia Serragem, maravalha, mangueiras,  coifas 

maravalha, filtro contaminadas, filtros de óleo

contaminado 

Trapos de malha

contaminados

com óleo

Óleo mineral

veicular

Óleo combustível e lubrificante de misturado

com água 

Borra de tinta Borra de tinta solvente I, II-A B X X X

Resíduos verniz, solvente Borra de verniz, solvente sujo I B X X X

especiais Produtos 

químicos 

Sucata capacitores, componentes eletrônicos, fusível

Resíduos eletro-eletrônica monitores

mistos Embalagens

cartonadas

Fiação elétrica Fiação de cobre encapada, cabos de vela II-A D  X X X

Classe A - 

Resíduos Biológicos

de saúde Classe E -

Perfurocortantes 

Cereais Resíduos de soja, milho, farelo etc II-A D X X X

Açucar Resíduos de açucar II-A D X X X

Fertilizantes Resíduos de fertlizantes em geral II-A D X X X

Recicláveis Papel, plástico, metal, vidro, embalagem cartonada II-A D X

Resíduos Rejeitos Resíduos dos sanitários (papéis, fraldas etc) I A X

de bordo Orgânicos Restos de alimentos II-A A X

Outros perigosos Pilhas, baterias, eletrônicos, etc I A X

I E X X

I A X X

II-A D X X X X X X

I, II-A B X X X X X X

I B X X X X

I B X

I B X X

I B X X X X

I B X X

X X X X

II-B D X X X X X X

Lodo da caixa de gordura do esgoto doméstico

Borrachas
Correias, esteiras

Madeira

II-A D X X X

II-A D X

Restos de produtos químicos (laboratórios)

Embalagens de alimentos (longa vida)

Restos de curativos, gase contaminada

Lâminas de corte

Varredura

Entulhos Classe A - CONAMA 307

Trapos de malha, estopas contaminadas

Óleo de lubrificação, transmissão, hidráulico

Oleosos

Óleo de navio

II-A D X X X X X
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Os resíduos do porto e suas embarcações totalizaram, no ano de 2011, 9.526.132 

kg/ano, incluindo resíduos perigosos e não perigosos. Enquanto os resíduos sólidos 

perigosos recebem tratamento, os menos nocivos são destinados para reutilização ou 

aterro sanitário. Quanto aos resíduos líquidos, verifica-se que são oriundos das 

embarcações e submetidos a tratamento ou reutilização.  Na geração de resíduos, 

destacaram-se os cereais, açúcar e fertilizantes, respondendo por 5.717.263,86 kg/ano, 

isto é, 60% do total, dos quais 99% pertencem ao subgrupo dos cereais (Quadro 11). 

 
Quadro 11 – Levantamento quantitativo dos resíduos gerados no Porto de Paranaguá 

CLASSIFICAÇÃO CEREAIS AÇÚCAR FERTILIZANTES 
ABNT II-A II-A II-A 

ANVISA D D D 
LOCAIS QUANTIDADES 

Administração       
Avenida Portuária 268.265,24     
Pátio de triagem 7.953,81     

Manutenção       
Corredor de exportação 485.6320,32     

Faixa Portuária 537.001,62 8.351,50   
Embarcações (bordo)       

Embarcações        
TOTAL 5.669.540,99 8.351,50 39.371,37 

Fonte: Adaptado de Serviço Nacional de Aprendizagem Nacional [SENAI], Plano de gerenciamentos de resíduos 

sólidos do Porto de Paranaguá, 2012. 
 

Apesar dos pneus, resíduos contaminados, resíduos de bordos, óleos de 

embarcações e lâmpadas fluorescentes passarem pelo processo segregação, a grande 

maioria dos resíduos encontra-se misturados em coletores e caçambas, o que dificulta 

ou até mesmo impossibilita a separação secundária e a reciclagem.  

Nas caçambas de uso comum localizadas no pátio de triagem, faixa portuária, 

silão e avenida portuária, não há segregação de resíduos, mas mistura de materiais 

recicláveis com rejeitos e perigosos (Figura 16). 
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Figura 16 - Mistura de resíduos nas caçambas

  

Fonte: SENAI, Plano de gerenciamentos de resíduos sólidos do Porto de Paranaguá, 2012.  
 

Apenas uma pequena parcela de resíduos recicláveis é reciclada. Esses materiais, 

provenientes dos setores administrativos, são doados para a Associação de Catadores 

Nova Esperança, localizada nos arredores do Porto de Paranaguá.  

               O resíduo quando acumulado permite, por exemplo, condições para o 

surgimento e a permanência de criadouros de fauna sinantrópica nociva local, como 

larvas de insetos, infestação de insetos adultos e outros animais transmissores de 

doenças, como pombos e ratos, escorpiões e baratas. Na transposição dos grãos dos 

navios para os caminhões, são produzidos resíduos que caem no chão e no caminho até 

o destino final.  

De janeiro a setembro de 2012, 1.626 carcaças de ratos e outras 1.705 de 

pombos foram recolhidas na área portuária, pelo Plano de Controle de Zoonoses, 

desenvolvido pelo Núcleo Ambiental da APPA. As áreas portuárias reúnem condições 

que facilitam a proliferação dessa fauna nociva, principalmente pela concentração de 

alimentos e água, em decorrência da umidade (APPA, 2012c). 

No Porto de Paranaguá e seu entorno, é comum a existência de resíduos dos 

mais diversos tipos, além do acúmulo de grãos e resíduos de cargas nos pátios devido ao 

acondicionamento, limpeza, estrutura, maquinário e treinamento inadequados, durante 

carga e descarga para transporte ou armazenamento temporário.  

A retirada de resíduos de bordo ou óleo mineral dos navios é realizada por 

intermédio de empresas terceirizadas e toda operação é acompanhada de empresa de 

emergências ambientais, conforme determina a legislação ambiental (SENAI, 2012). 

O descarregamento de granéis dos navios provoca grande geração de resíduos 

sólidos. Essa dispersão de materiais ocorre, sobretudo, por problemas técnicos e 
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operacionais. Isso é decorrente das gruas (guindastes), que são abertas em altura 

superior ao ideal (Figura 17). 

 

   Figura 17 - Resíduos dispersos pela ação de descarregamento de grãos 

  
   Fonte: SENAI, Plano de gerenciamentos de resíduos sólidos do Porto de Paranaguá, 2012. 

 

No Porto de Paranaguá, as áreas potenciais para riscos de passivos ambientais 

são: armazenamento de combustíveis, pisos e avenida portuária. O risco ambiental 

referente ao armazenamento de combustível ocorre junto ao posto de abastecimento, 

onde as bacias de contenções dos tanques apresentam fissuras, rachaduras e sistemas de 

tubulações sem os devidos registros para escoamento. Já os pisos da oficina, do posto de 

abastecimento e do setor de lavação de veículos não possuem sistema de 

impermeabilização e de contenção, o que aumenta o risco de contaminação do solo ou 

recursos hídricos. Já na avenida portuária, há pontos de geração de chorume, devido ao 

excesso de resíduos orgânicos na região, bem como algumas bocas de lobo (redes 

pluviais) praticamente obstruídas em função dos resíduos sólidos. 

Pelo exposto, no que tange à gestão de resíduos praticada pela APPA, pode-se 

afirmar que a autarquia controla as empresas de transporte e destinação, contudo grande 

parte do resíduo não sofre segregação, deixando de agregar valor e otimizar a 

reciclagem. Apesar da pouca agregação de valor, a maior parte dos resíduos é destinada 

de forma ambientalmente correta. Devido à deficiente estrutura de caçambas e à 

ausência de um efetivo programa de coleta seletiva, os resíduos recicláveis estão sendo 

destinados ao aterro industrial ou sanitário.  

É necessário encontrar uma solução sustentável para esse problema que afeta 

meio ambiente e seres humanos. Uma alternativa adequada para mitigar esse impasse 

consiste no gerenciamento integrado de resíduos sólidos, visão holística que é composta 
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pelo atendimento da legislação, sustentabilidade do empreendimento e compromisso 

socioambiental. 

 

5.6 A cadeia logística da soja 

 

A soja que desembarca no Porto de Paranaguá é proveniente da região Centro-

Oeste e Sul do Brasil, sobretudo do Estado do Paraná e Mato Grosso, inclusive de 

outros países, como o Paraguai. A leguminosa alcança o Porto utilizando 

prioritariamente dois modais: rodoviário e ferroviário. Já no pátio de triagem, a soja 

segue para um terminal específico, e posteriormente percorre o corredor de exportação, 

tendo como principal destino a China.  

O advento da logística reversa no Porto de Paranaguá, em 2011, fundamentada 

no art. 33 da Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

trouxe mudanças nas operações portuárias. A partir desta lei, produtos como resíduos e 

embalagens de defensivos agrícolas, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, 

lâmpadas fluorescentes e eletroeletrônicos foram obrigados a retornarem para os 

fornecedores após o uso, de forma independente do serviço de coleta e destinação de 

resíduos sólidos. 

Com a implantação da PNRS, os resíduos da soja, sobretudo os despejados no 

corredor de exportação e na faixa portuária, são coletados e transformados em adubo 

pela empresa Nitrade, contratada pela AOCEP, conforme dito anteriormente. 

Anteriormente, a APPA pagava para que esses resíduos de grãos fossem varridos do 

cais, coletados e enviados para o aterro sanitário. 

É destacável que as peculiaridades do Porto, os grandes volumes movimentados 

de grãos, as restrições à ocupação do território, aliados aos problemas no que se refere à 

sua gestão pouco flexível, representam elementos impactantes no ambiente e no 

cotidiano do munícipio de Paranaguá. Tal quadro contribui para a disposição de 

resíduos ao longo da cidade, sobretudo de soja, causando odores indesejáveis, poluição 

visual e até mesmo afastamento de turistas. Além disso, em determinadas épocas, as 

ruas e ferrovias próximas ao Porto ficam repletas de resíduos. O milho e a soja ao se 

misturarem a garrafas e sacos plásticos, além de atrair e proliferar roedores, baratas, 

pombos e moscas, deixam o ar insuportável e contaminam o ambiente.   
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O desperdício de grãos não é exclusividade do Porto de Paranaguá; a 

Confederação da Agricultura e Pecuária estima perdas de 10 milhões de toneladas de 

grãos por ano nas estradas. Em época de colheita, observa-se, dentre outros cereais, o 

desperdício de soja e de milho nas margens das rodovias, resultantes das quedas dos 

caminhões durante o transporte do campo/fazenda até o local do destino. Estima-se a 

perda de 1 milhão de toneladas de grãos durante o transporte da produção até o Porto de 

Paranaguá. De acordo com o IBGE, 67% da carga agrícola brasileira são transportados 

pelo sistema rodoviário, onde parte dessa produção é simplesmente desperdiçada 

(PORTOS E MERCADOS, 2012).  

 A falta de manutenção da frota de caminhões, muitas vezes antigos, e o estado 

de conservação das rodovias fazem com que os grãos se movimentem mais do que o 

necessário, caindo nas estradas antes do destino final, reduzindo, por conseguinte, a 

produção, a competitividade e os resultados financeiros.  

Apesar de o Porto de Paranaguá apresentar-se cada vez mais diversificado, em 

termos de cargas movimentadas, pela Tabela 9 verifica-se a grande relevância do 

complexo de soja e fertilizantes nas suas operações portuárias. A Tabela 9, por sua vez, 

apresenta as movimentações mais relevantes, em termos de produtos comercializados, 

ocorridas no Porto de Paranaguá em 2011. 

 
Tabela 9 – Movimentação relevante no Porto de Paranaguá em 2011 

Carga Quantidade (t) Participação (%) 
Fertilizantes 8.382.197 22,16 

Soja 6.991.246 18,48 
Contêineres  5.324.588 14,08 

Açúcar 4.374.396 11,56 
Farelo de soja 4.314.467 11,41 

Milho 2.592.461 6,85 
Derivados de petróleo 2.155.716 5,70 

Óleo vegetal 853.593 2,26 
Outros 2.836.527 7,50 
Total 37.825.191 100,00 

Fonte: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, Plano de desenvolvimento e zoneamento – PDZPO do 
porto de Paranaguá, 2012b.  
 

Os fertilizantes e adubos, por perfazerem 22% do total movimentado em 2011, 

foram as principais cargas movimentadas no Porto de Paranaguá. A movimentação 

destes produtos é, sobretudo, importação e trata-se de carga de retorno dos navios que 

exportam farelo e grãos de soja e milho. De acordo com a Secretaria de Comércio 
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Exterior (SECEX, 2010), essas importações são provenientes da Rússia e destinam-se, 

em grande parte, aos estados do Paraná, Mato Grosso e São Paulo (APPA, 2012b). 

A movimentação de soja em grãos representou, em 2010, 18%, e é, em sua 

totalidade, exportada com origem no Paraná, sendo a China o principal país de destino. 

Com o crescimento da renda e da população, há necessidade de mais soja para produção 

de farelo, que é utilizado pelos produtores de carnes. Já o farelo de soja, com maior 

parte da produção proveniente do Paraná e Mato Grosso, é exportado em sua totalidade. 

O farelo, com 11,4% de participação, é destinado principalmente aos mercados da 

França e Coreia do Sul (APPA, 2012b).  

A soja, transportada por vias terrestres até o Porto de Paranaguá, é proveniente, 

em grande parte, da região Centro-Sul do Brasil, apesar de ser produzida, em menor 

quantidade, em todas as regiões do país. Essa dispersão pelo território brasileiro acaba 

necessitando de diferentes meios logísticos de escoamento da produção desse produto.  

As regiões Centro-Oeste e Sul, principais rotas de exportação da soja pelo Porto de 

Paranaguá, são descritas a seguir (APPA, 2012b).  

Na Região Centro-Oeste, as principais rodovias para o escoamento da produção 

são a BR-163 e BR-364. A primeira liga o Mato Grosso ao Porto de Paranaguá, e a BR-

364 interliga Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a Rondônia, e no sentido contrário ao 

Porto de Santos (SP). Há, ainda, a opção intermodal rodo-ferroviário, quais sejam: ALL 

Malha Norte (Ferronorte), que interliga o Mato Grosso (Rondonópolis, Itiquira, Alto 

Araguaia e Alto Taquari) e Mato Grosso do Sul (Chapadão do Sul) ao Porto de Santos; 

ALL Malha Oeste (Novoeste), que interliga o Mato Grosso do Sul (Maracaju, Campo 

Grande, Três Lagoas) ao Porto de Santos; e a ALL Malha Paulista (Ferroban), que atua 

no estado de São Paulo.  

No que tange à Região Sul, os principais produtores são Paraná e Rio Grande do 

Sul. No Paraná, tem-se a BR-376 e a BR-277, que ligam os centros produtores ao Porto 

de Paranaguá. No Rio Grande do Sul, tem-se a BR-386 e a BR-153, que ligam os 

centros até o Porto Marítimo de Rio Grande (RS). Há, ainda, a opção rodo-hidroviário 

com a Hidrovia Jacuí–Lagoa dos Patos, que interliga os centros produtores até o 

Terminal Hidroviário de Porto Estrela (RS) e ao Porto de Rio Grande. Nessa região, 

existe também a opção pela ALL, ferrovia que atua na região Sul do Brasil e que é uma 

das principais rotas praticadas no escoamento da safra de soja do norte do estado do 

Paraná ao Porto de Paranaguá. 
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O Paraguai também descarrega produtos no corredor de exportação do Porto de 

Paranaguá. O principal produto exportado pelo Paraguai é a soja, contudo milho e 

outros farelos também são descarregados. Os produtos são transportados por ferrovia 

até o Porto, que, por sua vez, realiza as operações de embarque sem custos.   

A Figura 18 apresenta o histórico de participação dos modais terrestres na 

movimentação total de carga no Porto de Paranaguá e demonstra, ainda, a 

predominância que o transporte rodoviário detém perante o ferroviário e o dutoviário.  

 
 Figura 18 - Participação modal na movimentação total do Porto de Paranaguá 

 
Fonte: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, Plano de desenvolvimento e zoneamento – PDZPO do 
porto de Paranaguá, 2012b.   

 

No ano de 2009, as cargas de soja e de milho atingiram o Porto de Paranaguá 

predominantemente pelo modal rodoviário. Cerca de 70% da soja alcançaram os 

terminais graneleiros por meio de caminhões, denotando a relevância dos sistemas de 

controle de fluxo, como o Carga On-line10, que é utilizado pela APPA (ROSA, 2010).  

 O fluxo intenso de caminhões de granéis sólidos, sobretudo de soja, em épocas 

de colheita, mesmo com o software Carga On-Line, ainda acarreta filas, que podem 

                                                           
10 Software computacional que visa, sobretudo, agilizar as etapas de exportação, diminuindo e até mesmo eliminando 
as filas que usualmente se formam nas redondezas da região portuária em épocas de safra. O Carga On-line monitora 
a remessa de caminhões ao porto, direcionando os volumes corretos para que o porto não se sobrecarregue de 
produtos, tão menos ocorra falta, o que prejudicaria o embarque a tempo.  
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chegar a 100 km de extensão, ao longo das rodovias do campo ao porto de Paranaguá. O 

tempo médio nacional de espera para atracação nos portos em 2007 para os diversos 

granéis sólidos era de 54 horas/navio, mas a situação chega a extremos, como o caso do 

terminal COREX em Paranaguá, para o qual o tempo de espera para o transbordo chega 

a 389 horas/navio (aproximadamente 16 dias de espera), o que acarreta as famigeradas 

filas do Porto (IPEA, 2011). 

A soja é o produto mais evidente do agronegócio brasileiro e o Porto de 

Paranaguá apresenta papel importante na comercialização desta commodity. A 

movimentação das cargas do complexo da soja é bastante concentrada, já que apenas 

cinco portos movimentam 85% dessa categoria de produto. O Porto de Santos, com 

26% da movimentação do país, é líder na movimentação da soja, seguido de perto pelo 

Porto de Paranaguá, com 25% da movimentação nacional (APPA, 2012b).  

Os principais estados produtores de soja, na ordem, são: Mato Grosso, Paraná, 

Rio Grande do Sul, Goiás e Bahia. Estes destinam a maior parte de sua produção para a 

exportação. De maneira complementar, a Gráfico 12 mostra a representatividade de 

cada estado quanto à origem das cargas que passam pelo Porto de Paranaguá. 

 
Gráfico 12 – Origem das cargas movimentadas no Porto de Paranaguá 

 
Fonte: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, Plano de desenvolvimento e zoneamento – PDZPO do 
porto de Paranaguá, 2012b.  

 

O Gráfico 12 mostrou que as cargas do complexo de soja que passam pelo Porto 

de Paranaguá são oriundos principalmente do estado do Paraná, com 67% do total, e do 

67%

20%

7%

2%

1%

1%

1%

1%

Paraná

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Goiás

Minas Gerais

Santa Catarina

Rio Grande do Sul

Outros



 
 

106 

 

estado do Mato Grosso, com 20%. Os dados denotam a importância do porto em 

questão para a comercialização da soja e, consequentemente, agronegócio do Brasil e, 

sobretudo, para o estado do Paraná.  

Já foi dito que o Porto de Paranaguá é atualmente o maior porto graneleiro da 

América Latina. Seus terminais são propícios para grandes escoamentos de safras, 

disponibilizando infraestrutura propícia aos processos de desembarque e embarque de 

granéis sólidos.  

 

5.6.1 Proposta de uma nova cadeia logística da soja no Porto de Paranaguá  

 

A soja ingressa no Porto de Paranaguá e depois de algumas etapas alcança o 

corredor de exportação, onde ocorre a maior parte da geração de resíduos. A coleta dos 

resíduos é primeira etapa da logística reversa. Enquanto resíduos de outros cereais são 

separados e enviados para descarte final, os resíduos de soja seguem para a usina de 

biodiesel. Nesta etapa, enquanto os subprodutos e o biodiesel são distribuídos para seus 

consumidores, os resíduos da produção são encaminhados para o descarte final. A 

Figura 19 apresenta o fluxo direto e inverso da cadeia de soja do Porto de Paranaguá.  
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

  
Figura 19 - Cadeia direta e reversa da soja no Porto de Paranaguá 
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  A Figura 19 apresentou uma nova proposta de logística para a cadeia de soja no Porto 

de Paranaguá, na qual se insere todo o processo de produção de biodiesel, em detrimento da 

atual, que termina quando a Nitrade, empresa contratada, recolhe os resíduos de soja do porto 

e os transforma em fertilizante por meio de compostagem. A atual operação, além de onerosa 

para o porto, pois a Nitrade recebe R$ 68,00 por tonelada de resíduos recolhido, ainda não 

aufere receita adicional, como será visto no capítulo 6.  

 

6 ANÁLISE DA VIABILIDADE DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL D E RESÍDUOS DE 

SOJA: O CASO DO PORTO DE PARANAGUÁ 

 

6.1 Introdução  

 

Este capítulo tem por finalidade realizar um estudo de viabilidade da implantação e da 

operação de uma usina de biodiesel de resíduos de soja do Porto de Paranaguá. 

Espera-se, por meio destes estudos, evidenciar o quanto de receita adicional o Porto de 

Paranaguá deixa de aferir por não agregar valor aos resíduos de soja, bem como avaliar uma 

nova alternativa de logística reversa, diferente da atual.  

Apesar de a escolha ter sido orientada em função da disponibilidade dos dados, dentre 

outros aspectos, o corredor de exportação foi selecionado porque é muito significativo em 

termos de movimentação de soja e geração de resíduos.  

 

6.2 Objetivos  

 

O objetivo deste estudo de caso é a análise da viabilidade econômica da produção e 

utilização do biodiesel de óleo de resíduos de soja. Deste modo, os objetivos específicos são 

de realizar as seguintes atividades: 

a) Planejar e orçar a construção do sistema de produção de biodiesel nos moldes 

industriais, de modo que o mesmo possa fabricar o biodiesel.  

b) Transformar os resíduos em biodiesel, agregando maior valor à matéria-prima, já 

que, atualmente, a maior parte destes, após passarem pelo processo de 

compostagem, é utilizada na agricultura como fertilizante. Convém ressaltar que há 

resíduos de soja dispersos por todo o Porto de Paranaguá, inclusive em seus 
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arredores, nas ruas e avenidas do município homônimo. Entretanto, para efeito do 

estudo de caso, a usina de biodiesel utilizará somente os resíduos de soja dispersos 

no COREX, por motivos já explicados em capítulos anteriores. 

c) Calcular o custo final de produção de biodiesel em função da necessidade de 

matérias-primas, insumos, recursos humanos, impostos devidos, logística e do 

processo industrial de produção de biodiesel.  

 

6.3 Demanda por óleo vegetal, área produtiva necessária e produção de biodiesel 

 

Para o correto dimensionamento da capacidade produtiva do complexo de produção de 

biodiesel, foram necessários os levantamentos de informações acerca da quantidade de 

resíduos de soja geradas no Porto de Paranaguá, assim como a capacidade e o rendimento das 

máquinas e equipamentos necessários para a operação do empreendimento. Para o 

dimensionamento, também foram considerados os equipamentos disponíveis no mercado, 

visto que os cálculos obtidos nem sempre correspondem ao que está comercialmente 

disponível no mercado, o que leva à necessidade de arredondamentos e aproximações 

numéricas que visam a facilidade de aquisição e redução de custos.  

Conforme mencionado, o COREX gera aproximadamente 1.682 toneladas ao ano (140 

t/mês) de resíduos de soja, principal matéria-prima da usina do Porto de Paranaguá. Desta 

maneira, a unidade de extração de óleo (esmagadora) deverá ser capaz de atender a esta 

demanda de grãos, obtendo óleo de soja degomado, a principal matéria-prima para a unidade 

de produção de biodiesel, que, por sua vez, produzirá 387.600 litros de biodiesel por ano 

(1.292 l/mês). Considerando-se a quantidade de resíduos de soja gerada no porto, como se 

fossem grãos de soja, seriam necessários anualmente quase 672,8 hectares colhidos, 

considerando-se uma produtividade de 2,5 toneladas por hectare cultivado. Demais 

informações podem ser visualizadas na Tabela 10, a seguir:  

  



 
 

110 

 

 
Tabela 10 – Produção de biodiesel de óleo de soja 

MATÉRIA-PRIMA Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Especificação Unidade Custos Custos Custos 

1-Soja    
Mais provável 

20% 
Otimista     

0% 
Pessimista 

50% 

Custo de Óleo  R$/l 1,0207 0,1581 2,3146 

Soja em Grãos % 20,00% 0% 50% 

Rendimento (Óleo) % 0,18 0,18 0,18 

Produtividade de Grãos t/ha 2,50 2,50 2,50 

Produtividade de Óleo t/ha 0,45 0,45 0,45 

Densidade Óleo de Soja kg/l 0,92 0,92 0,92 

Produtividade de Óleo l/ha 414,90 414,90 414,90 

Quantidade Recolhida de Grãos t/mês 140,17 140,17 140,17 

Quantidade Recolhida de Grãos t/ano 1682,00 1682,00 1682,00 

Área Colhida Necessária ha/ano 672,80 672,80 672,80 
Fonte: Adaptado de Murta, 2008. 

 

6.4 Complexo de produção de biodiesel 

 

Visto que o sistema produtivo implantado engloba praticamente toda a cadeia 

produtiva do biodiesel, ele receberá esta denominação como forma de abrangência a todas as 

unidades envolvidas.  

O complexo é constituído por quatro unidades principais, com destaque para as 

Unidades de Extração de Óleo (Esmagamento) e Unidade de Produção de Biodiesel (usina de 

biodiesel), descritas a seguir: 

a) agricultura/resíduos: os resíduos de soja são os responsáveis pelo abastecimento da 

usina que darão origem ao óleo vegetal, principal insumo do processo produtivo. 

Esta atividade é composta pelas principais ações de: coleta e separação dos 

resíduos, limpeza, transporte e silagem de grãos (armazenagem); 

b) unidades de extração de óleo (esmagamento): estas unidades estarão localizadas 

próximas às áreas de coleta dos resíduos sendo o seu abastecimento efetuado a 

partir dos silos de armazenagem de resíduos de grãos. Nesta unidade, será realizada 

a extração do óleo vegetal contido nos resíduos de soja, bem como a separação da 

torta que poderá ser vendida para outros mercados; 

c) unidade de produção de biodiesel (usina de biodiesel): esta unidade será composta 

pela unidade de produção de biodiesel propriamente dita, além da sede 
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administrativa, laboratório de análises químicas, sistema de armazenagem de 

produtos e demais componentes. Nesta unidade, será realizada a recepção dos 

insumos necessários ao processo produtivo do biodiesel, como o óleo, o álcool, o 

catalisador e os aditivos químicos, além da realização do controle de qualidade de 

matéria-prima e produto final por meio das análises laboratoriais. As atividades 

gerenciais serão desempenhadas também nesta unidade; 

d) transporte e movimentação: esta atividade estará presente apenas no deslocamento 

dos resíduos até os respectivos locais de produção. Esse custo é pouco expressivo, 

uma vez que a usina estará localizada praticamente no mesmo local dos resíduos. 

Como os preços de insumos, máquinas e equipamentos foram cotados com frete 

incluso, os custos de transporte e movimentação incidirão apenas no custo de 

produção do óleo degomado, explicado pelo deslocamento dos resíduos de soja das 

caçambas do COREX até a produção de biodiesel ainda dentro da região portuária.     

 

6.4.1 Local de implantação 

 

Conforme comentado, o complexo de produção de biodiesel terá como matéria-prima 

os resíduos de soja, sendo esses gerados dentro do COREX. 

Para usufruir de vantagens logísticas, priorizou-se a instalação da usina de produção 

de biodiesel dentro do porto, o que certamente irá resultar em vantagens relacionadas à menor 

distância da movimentação dos resíduos de soja até a produção do biocombustível.  

Salienta-se também que o porto e o município de Paranaguá contam com uma grande 

estrutura de abastecimento, o que facilitará a recepção e mistura do biodiesel ao diesel.   

 

6.4.2 Fluxos de transporte (suprimento e distribuição) 

 

Conforme comentado anteriormente, os resíduos de soja gerados no COREX 

Paranaguá serão considerados para o fornecimento de matéria-prima para atendimento às 

necessidades de biodiesel.  

Os demais insumos necessários ao processo produtivos do biodiesel, como catalisador, 

aditivos químicos e metanol, foram cotados com preço de frete e seguros inclusos. Convém 
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ressaltar que a oferta de metanol (CH3OH) ou álcool metílico é controlada pela Polícia 

Federal, o que dificulta sua comercialização e aquisição.  

Para melhor compreensão, o sistema de produção de biodiesel do Porto de Paranaguá 

será a partir de agora denominado “Complexo de produção de biodiesel”, e será amplamente 

descrito no item a seguir. 

 

6.5 Custos de implantação da usina  

 

Conforme mencionado, sob o ponto de vista da viabilidade econômica da implantação 

e operação da unidade de produção própria de biodiesel, a mesma será construída em função 

apenas da quantidade de resíduos de soja geradas por ano por questões previamente 

esclarecidas.  

Naturalmente por se tratar de um complexo de produção de combustíveis, os recursos 

físicos são imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades fabris e representam uma 

grande parte dos investimentos iniciais necessários.  

Os recursos necessários à implantação do Complexo de produção de biodiesel do 

Porto de Paranaguá para a produção de 387.600 litros anuais de biodiesel (1.292 l/mês) e 

atendimento à utilização dos resíduos de soja totalizarão R$ 1.106.573,56.  

Tais recursos físicos serão divididos em três partes, a saber: edificações, equipamentos 

e sistema de armazenagem, salientando-se que demais detalhes poderão ser vistos nos Anexos 

1, 2 e 3. 

 

6.5.1 Edificações  

 

Estas estruturas abrangem toda a acomodação e proteção das máquinas e 

equipamentos e viabilização dos trabalhos a serem executados no complexo de produção de 

biodiesel. 

A área total construída para as edificação será de 274 m² e terá um valor equivalente a 

aproximadamente R$ 245 mil. Demais detalhes poderão ser visualizados no Anexo 1. 

 

a) Galpão industrial 
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O galpão industrial compreenderá uma área total de 250 m² e acomodará os 

equipamentos da unidade esmagadora (extração de óleos) e da unidade de extração de óleos, o 

que permitirá o desenvolvimento dos processos industriais.  

 

b) Sede administrativa 

 

Esta estrutura visa prestar suporte às operações do complexo e funcionará como prédio 

anexo ao galpão industrial. Suas acomodações serão munidas de materiais de escritório, 

equipamentos de informática, sala de recepção e demais aparelhos necessários ao 

desenvolvimento das atividades pertinentes.  

 

c) Laboratório de análises químicas 

 

Também funcionando como prédio anexo, o laboratório de análises químicas permitirá 

o desenvolvimento de análises prévias da matéria-prima, bem como dos produtos finais da 

empresa. Esta unidade será equipada com instrumentos e equipamentos necessários às 

atividades do empreendimento, garantindo a qualidade e confiabilidade do biodiesel. 

 

6.5.2 Equipamentos 

 

A seguir, estão descritos os equipamentos necessários ao funcionamento do complexo, 

que representam a maior parte dos recursos, totalizando investimentos da ordem de R$ 760 

mil. Mais detalhes poderão ser observados no anexo 2. 

               
d) Unidade de Extração de Óleos 

 

Esta unidade será responsável por esmagar e extrair dos resíduos de soja, o óleo 

necessário ao processo produtivo do biodiesel, bem como comercializar a torta, nesse caso 

como fertilizante, resultante do processo de extração do óleo. Será composta por unidades de 

cozimento, esmagamento, filtragem e armazenagem de óleo, e estará localizada nas 

proximidades das áreas de coleta de resíduos do COREX, devido às vantagens logísticas já 

comentadas.  

 



 
 

114 

 

a) Usina de produção de biodiesel 

 

A unidade produtora de biodiesel compreenderá bombas de transferência e vácuo, 

tanques auxiliares, decantadores, trocadores de calor, caldeira industrial reatores e demais 

equipamentos, inclusive a estrutura metálica (rack) que suporta toda a usina. Além disso, será 

composta por todo o aparato, inclusive tubulações necessárias à passagem de óleo degomado 

e biodiesel para o sistema de armazenagem e transporte. 

 

b) Estação de tratamento de efluentes 

 

Os efluentes resultantes do processo químico de obtenção do biodiesel serão tratados 

com equipamentos do sistema existente de tratamento de efluentes do Porto de Paranaguá, 

evitando-se prejuízos ao meio ambiente.  

 

c) Demais componentes 

 

Dentre os equipamentos utilizados no complexo, farão parte também um sistema anti-

incêndio que permitirá uma proteção do patrimônio das pessoas envolvidas na produção do 

biodiesel, provendo o combate imediato a eventuais focos de incêndio. Ademais, o complexo 

compreenderá uma plataforma de carregamento/descarregamento, que permitirá a 

movimentação e transporte dos produtos acabados, insumos e matéria-prima necessários.  

 

6.5.3 Sistema de armazenagem 

 

Estas estruturas serão compostas por tanques e silos que permitirão a armazenagem 

biodiesel, glicerol, insumos (metanol, catalisador, aditivos, água de processo e óleo). Convém 

ressaltar que o sistema também tem como objetivo auxiliar na distribuição e logística do 

empreendimento. Para atender a necessidade do complexo, foram considerados silos e tanques 

com capacidade de armazenagem de 7 a 30 dias, dependendo do insumo ou produto final 

armazenado. 

Este sistema terá um valor aproximado de R$ 91,7 mil e demais detalhes poderão ser 

visualizados no Anexo 3.  
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6.6 Custos operacionais do complexo produtivo 

 

6.6.1 Insumos necessários ao processo produtivo 

 

Com capacidade nominal de processamento de 408.000 mil litros, o complexo 

produzirá 387.600 mil litros de biodiesel anuais. A diferença se dá porque na produção de 

biodiesel são gerados subprodutos como glicerol e metanol em excesso a água de lavagem 

(purificação) e resíduos do processo. Assim, todo o volume anualmente processado é 

composto por óleo, metanol, KOH, água de processo e energia elétrica. Além disso, inserem-

se os aditivos químicos, insumos que visam à correção da acidez do óleo antes do 

processamento e estabilização do biodiesel, evitando sua oxidação até o seu uso final.  

Todos os valores referentes às necessidades diárias, mensais e anuais dos insumos 

estão descritos na Tabela 11 a seguir:  

 
         Tabela 11 – Insumos necessários ao processo industrial 

Usina Unidade Diária Mensal Anual 

Processamento nominal projetado (capacidade total) L 1.360 34.000 408.000 

Produção final de biodiesel L 1.292 32.300 387.600 

Rendimento glicerol L 192,67 4.817 57.800 

Consumo de energia geral (380v) Kwh        693,97  17.349 208.192 

Consumo de água geral L        204,00  5.100 61.200 

Demanda óleo L 1.123,97 28.099 337.190 

Demanda metanol L 163,20 4.080 48.960 

Demanda de KOH Kg 13,60 340 4.080 

Demanda aditivos químicos L 5,17 129 1.550 
            Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

6.6.2 Resumo dos custos operacionais 

 

Tomando-se por base a produção do biodiesel e com base nas necessidades de insumo 

da Tabela 11, foram aferidos os custos para a operação do complexo. 

Salienta-se que a matéria-prima, constituída por óleo, metanol, KOH, aditivos e água, 

representa 56,4% do total de custos. Isto denota que a obtenção do biodiesel é muito 

intensiva, no quesito matérias-primas, tornando de suma importância o preço de aquisição 

destas no mercado. Esta proporção indica que o preço final do biodiesel será impactado, 



 
 

116 

 

sobretudo, por variações nos preços destas matérias-primas. Como exemplo, os custos 

operacionais da produção do biodiesel de soja estão demonstrados na Tabela 12 a seguir: 

 
Tabela 12 – Resumo dos custos operacionais 

Item mês dia litro % 

Matéria-prima R$ 33.943,10 R$ 1.357,72 R$ 1,051 56,8% 

Transformação R$ 8.709,02 R$ 348,36 R$ 0,270 14,6% 

Impostos R$ 9.727,37 R$ 389,09 R$ 0,301 16,3% 

Salários R$ 7.348,44 R$ 293,94 R$ 0,228 12,3% 

Total R$ 59.727,94 R$ 2.389,12 R$ 1,849 100,0% 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Os custos dos salários verificados na Tabela 12 correspondem ao de 1 engenheiro 

químico e 2 operadores de máquinas. A produção pouco intensiva em mão de obra pode ser 

explicada de duas maneiras: primeiro, as usinas de biodiesel são, em geral, automatizadas ou 

semiautomatizadas, necessitando de pouco recursos humanos; segundo, o projeto é de 

pequeno porte. Mais informações acerca da mão de obra poderão ser visualizadas no Anexo 4. 

Verifica-se também um equilíbrio entre os percentuais dos custos de impostos, salários 

e transformação, que é composto por necessidades energéticas, custos de gerenciamentos e 

manutenções, e ainda os custos operacionais burocráticos.(Gráfico 13).  

 

Gráfico 13 – Resumo dos custos operacionais 

 
     Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Outro custo a destacar são os impostos, compostos por licenças e tributos referentes às 

operações de instalação, fabricação, comercialização e remuneração dos funcionários nas três 

esferas da Administração Pública. Nesta categoria, ainda serão computados 

aprovisionamentos mensais, como décimo terceiro salário e férias.  

 

6.7 Custos de produção de biodiesel  

 

Para calcular todos os custos da usina de biodiesel, o presente trabalho considerou os 

seguintes custos: custo fixo, custo variável, custo total e custo médio, os quais são explicados 

a seguir: 

a) custos fixos: é aquele que não é comprometido pelo volume de produção, isto é, 

existe mesmo que se não produza nada. As matérias-primas, os salários, alguns 

tributos e dentre outros custos foram considerados custos fixos, visto que o 

empreendimento produzirá um volume pré-determinado de biodiesel sem variações 

(Tabela 13). 

b) custos variáveis: esses custos variam com a produção, isto é, aumentam quando o 

volume de produção aumenta e vice-versa. Convém ressaltar que, mesmo com a 

produção sem maiores variações, alguns custos também são considerados variáveis, 

devido à sua sensibilidade a vários aspectos e externalidades. Desta maneira, 

transporte, água, energia, telefone e alguns tributos, foram considerados custos 

fixos, conforme pode ser visto na Tabela 13.  

c) custo total: é somatório dos custos fixos com o somatório dos custos variáveis. A 

partir destes, são estimados os valores referentes ao capital de giro necessário as 

operações do complexo, visto que todos os custos serão aqui contemplados (Tabela 

13). 

d) custo médio: é encontrado pela divisão do custo total pela quantidade produzida, 

podendo ser compreendido também como o custo unitário de produção. É bastante 

utilizado para a comparação de preço de venda, já que para um determinado nível 

de produção representa os custos de cada unidade produzida. Neste caso, os 3 

custos médios do biodiesel produzido no complexo resultará da divisão dos custos 

totais de cada cenário pela produção mensal de biodiesel (32.300 litros). 
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Todos os custos com maiores detalhes podem ser visualizados na Tabela 13, a seguir:  

 
           Tabela 13 – Custos fixos, variáveis e total 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A partir dos cálculos realizados para o empreendimento, apurou-se que o custo final de 

transformação de 1 litro de óleo vegetal em 1 litro de biodiesel terá um valor médio com 

impostos equivalente a R$ 0,83, R$ 0,94 e R$ 0,66 para os cenários mais provável, otimista e 

pessimista, respectivamente (Tabela 13).  
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Baseados nos dados da Tabela 13, tornou-se possível chegar ao preço final do 

biodiesel produzido no Porto de Paranaguá. Desta maneira, o custo final por litro de biodiesel 

produzido terá os seguintes valores:  

a) cenário mais provável: R$ 1,85; 

b) cenário otimista: R$ 1,10; 

c) cenário pessimista: R$ 2,97. 

Para efeitos de análise, foi calculado também o preço do combustível B20 e 

comparado com o custo de produção do biodiesel do Porto de Paranaguá (Tabela 14). 

 
Tabela 14 – Matriz valores de biodiesel e diesel 

Cenários 
Óleo 

degomado 
Biodiesel usina 

Biodiesel 
mercado 

Diesel 
 mercado 

B20 

Mais provável R$ 1,02 R$ 1,85 R$ 2,24 R$ 2,22 R$ 2,146 

Otimista R$ 0,16 R$ 1,10 R$ 2,24 R$ 2,22 R$ 1,996 

Pessimista R$ 2,31 R$ 2,97 R$ 2,24 R$ 2,22 R$ 2,370 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

Pelos valores apresentados na Tabela 14, verifica-se que os custos finais do biodiesel 

de resíduos de soja (B100) referentes aos cenário mais provável e otimista são inferiores ao 

valor médio do diesel, que em Paranaguá é de R$ 2,22 para o consumidor final e ao biodiesel 

do mercado (R$ 2,24).  

Salienta-se que, no cenário otimista, o custo do biodiesel (R$ 1,10) da usina é menos 

da metade do preço médio do biodiesel (R$ 2,24) e do diesel (R$ 2,22). Entretanto, o custo de 

produção do cenário pessimista ficará superior ao preço do diesel e do biodiesel, tornando-se 

inviável, se analisada apenas sob o ponto de vista econômico a produção do biodiesel neste 

complexo por estes valores. Essa distorção dos custos de produção de biodiesel é explicada 

pela diferença significativa entre os cenários dos custos de óleo degomado, que por si só 

inviabiliza a produção, já que seu custo é superior ao custo de biodiesel e diesel encontrados 

no mercado. Isso denota o impacto significativo do óleo degomado no custo da produção. Por 

fim, analisando o cenário mais provável, observou-se pouca variação do preço do biodiesel da 

usina em comparação com o B20 (Tabela 14).   
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6.8 Análise econômico-financeira e simulação de risco  

 

6.8.1 Análise determinística  

 

Na abordagem determinística do Payback, do VPL e da TIR, foram analisados apenas 

os valores do cenário mais provável, que considera o custo de aquisição dos resíduos como 

sendo 20% do preço de mercado da soja. A partir deste valor, apuraram-se os custos, receitas 

e fluxo de caixa, dentre outros. Os outros cenários foram utilizados apenas na análise do item 

6.7 (anterior).  

Após a montagem do fluxo de caixa e realização os cálculos, foram apurados os 

seguintes resultados, conforme Tabela 15 a seguir:  

 
      Tabela 15 – Resultados da análise econômica 

Parâmetro considerado Resultado obtido 
Valor presente líquido do complexo R$ 1.089.458,91 

Taxa interna de retorno 27% a.a 

Tempo de retorno 5º ano 
        Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Observando-se apenas os valores da Tabela 15, pode-se concluir, sob o ponto de vista 

econômico, que a implantação do empreendimento é viável, uma vez que foram consideradas 

as seguintes premissas e seus comentários. Primeiramente, analisou-se o tempo de 

recuperação do capital da usina de produção de biodiesel. O payback dá-se no 5º ano, quando 

o fluxo acumulado registra o valor positivo de R$ 212.560,28. O valor presente líquido (VPL) 

do projeto é de R$ 1.089.458,91. Esse valor positivo significa que os gastos com a execução 

do projeto remuneram o investidor em 7,25% ao ano (TMA) e, ainda, permitem aumentar o 

valor da empresa em uma quantia igual ao VPL, demonstrando, assim, ser financeiramente 

viável. O projeto da usina apresenta taxa interna de retorno (TIR) de 27% ao ano, indicando 

boa rentabilidade do capital investido nesse projeto (Tabela 15).  

Maiores detalhes sobre o fluxo de caixa do empreendimento poderão ser visualizados 

no anexo 5. 

 

6.8.2 Análise de risco  
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O custo de capital, utilizado nos cálculos da viabilidade econômica, foi considerado 

como sendo a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), divulgada pelo 

Comitê de Política Monetária (COPOM) do Banco Central, pois as taxas de juros cobradas 

pelo mercado são baseadas na mesma. A taxa SELIC do dia 6 de março de 2013 foi fixada em 

7,25% ao ano. Assim, essa taxa foi utilizada nos cálculos como o custo de capital.  

Para o estudo de viabilidade foram analisados três casos: na situação A o custo de 

aquisição dos resíduos de soja variou de R$ 0,00 a R$ 75.339,58, cenário otimista e 

pessimista, respectivamente, com vida útil do projeto de 10 anos; Na situação B o custo de 

aquisição dos resíduos de soja variou de R$ 0,00 a R$ 50.226,39, isto é, com custo variando 

de R$ 0,00 a um terço do preço da soja comercializado em Paranaguá, também com vida útil 

do projeto de 10 anos e na situação C foi considerada uma vida útil de 20 anos com o custo de 

aquisição dos resíduos de soja variando de R$ 0,00 a R$ 50.226,39. Todas as demais 

condições constantes. 

Situação A) Custo de aquisição dos resíduos de soja variando de R$ 0,00 a R$ 

75.339,58,  com vida útil do projeto de 10 anos. 

Com base na Tabela 16, que é o resultado das simulações de Monte Carlo da situação 

A, as variáveis de saída (VPL) apresentaram valores médios de R$ 296.303,13 e desvio-

padrão de R$ 1.752.005,03.  

 

Tabela 16 - Valores máximos, mínimos e médios do VPL - situação A 

Valor Presente Líquido (VPL) do Complexo – Resultado da Simulação 
Mínimo Média Máximo Desvio-Padrão 

- R$ 3.338.871,90 R$ 296.303,13 R$ 3.900.811,09 R$ 1.752.005,03 

Fonte: Resultados do trabalho. 
 

As 1000 iterações da simulação, também apresentaram resultados conclusivos para os 

valores extremos das variáveis preços do biodiesel e de aquisição de matéria-prima. O VPL 

mínimo foi atingido com a interação de um dos menores preços de venda (R$ 1,90/L) com um 

dos maiores preços de aquisição de resíduo (R$ 74.858,00) valor que se aproxima do preço no 

cenário pessimista (R$ 75.339, 58). O VPL máximo foi atingido com a interação de um dos 

maiores preços de venda possíveis (R$ 2,475/L) com um dos menores preços de aquisição de 

resíduo (R$ 96,00), valor que se aproxima do cenário otimista (resíduo gratuito). 
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Conforme se pode verificar na Tabela 17, a análise dos percentis indicou 

probabilidade de 10% de o VPL apresentar o valor inferior a - R$ 2006.995,51 e 90% de 

probabilidade de exibir valor (mínimo) superior a R$ 2.695.256,58.    

 

Tabela 17 - Análise descritiva das variáveis de resultado do complexo - situação A 

Percentis Probabilidades 
-R$ 2.006.995,51 10% 

- R$ 925.914,94 30% 

R$ 243.439,02 50%  

R$ 1.484.322,40 70% 

R$ 2.695.256,58 90% 
     Fonte: Resultados do trabalho.   

 
As probabilidades dos resultados do Valor Presente Líquido (VPL) podem ser 

observadas pelo Gráfico 14, onde há uma probabilidade de 45,8% do investimento não 

oferecer o retorno mínimo desejado, expresso pela TMA de 7,25 a.a. 

 

Gráfico 14 - Probabilidade acumulada dos valores em reais do VPL – situação A 

 
Fonte: Resultados do trabalho. 
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Os resultados delineiam a viabilidade financeira do investimento mesmo em condições 

de risco e incerteza, apresentando as vantagens de se considerar, na análise de avaliação 

financeira de investimentos, o elemento de risco através da construção de cenários e da 

simulação de variações exógenas, componentes bem discutidos neste estudo. 

Situação B) Custo de aquisição dos resíduos de soja variando de R$ 0,00 a R$ 

50.226,39, também com vida útil do projeto de 10 anos.  

Com base na Tabela 18 que é o resultado das simulações de Monte Carlo da situação 

B, as variáveis de saída (VPL) apresentaram valores médios de R$ 1.247.215,44 e desvio-

padrão de R$ 1.208.142,98.      

                

Tabela 18 - Valores máximos, mínimos e médios do VPL – situação B 

Valor Presente Líquido (VPL) do Complexo – Resultado da Simulação 
Mínimo Média Máximo Desvio-Padrão 

-R$ 1.372.413,22 R$ 1.247.215,44 R$ 3.889.110,12 R$ 1.208.142,98 
Fonte: Resultados do trabalho. 
 

Conforme se pode verificar na Tabela 19, a análise dos percentis indicou 

probabilidade de 10% de o VPL apresentar o valor inferior a - R$ 394.365,50 e 90% de 

probabilidade de exibir valor (mínimo) superior a R$ 2.873.533,38.  

 
Tabela 19 - Análise descritiva das variáveis de resultado do complexo - situação B 

Percentis Probabilidades 
-R$ 394.365,50 10% 

 R$ 492.308,72 30% 

R$ 1.252.828,91 50%  

R$ 2.005.387,90 70% 

R$ 2.873.533,38 90% 
Fontes: Resultados do trabalho. 

 

As probabilidades dos resultados do Valor Presente Líquido (VPL) podem ser 

observadas pelo Gráfico 15, onde há uma probabilidade de 18,8% do investimento não 

oferecer o retorno mínimo desejado, expresso pela TMA de 7,25 a.a. 
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Gráfico 15 - Probabilidade acumulada dos valores em reais do VPL – situação B 

 

Fontes: Resultados do trabalho. 

 

Comparando as duas situações, percebe-se uma redução significativa no risco do 

projeto. A queda de 45,8 para 11,8% é devido, pela diferença dos limites superiores de 

aquisição de resíduos de soja, que na situação A monta a R$ 75.339,58 frente aos R$ 

50.226,39 da situação B. Isso  demonstra que  a produção de biodiesel é muito intensivo em 

matéria-prima, o que impacta diretamente o custo total, os VPLs e por conseguinte, a 

viabilidade do projeto, o que torna relevante o preço de aquisição das mesmas no mercado.  

Situação C) Custo de aquisição dos resíduos de soja variando de R$ 0,00 a R$ 

50.226,39 e vida útil de 20 anos, frente os 10 anos das situações A e B. 

Com base na Tabela 20 que é o resultado da simulação C, as variáveis de saída (VPL) 

apresentaram valores médios de R$ 2.379.012,56 e desvio-padrão de R$ 1.808.134,81.   

 

Tabela 20 - Valores máximos, mínimos e médios do VPL – situação C 

Valor Presente Líquido (VPL) do Complexo – Resultado da Simulação 
Mínimo Média Máximo Desvio-Padrão 

-R$ 1.541.588,44 R$ 2.379.012,56 R$ 6.332.933,39 R$ 1.808.134,81 
Fonte: Resultados do trabalho. 
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Conforme se pode verificar na Tabela 21, a análise dos percentis indicou 

probabilidade de 10% de o VPL apresentar o valor inferior a - R$ 77.815,53 e 90% de 

probabilidade de exibir valor (mínimo) superior a R$ 4.812.997,69.  

 

Tabela 21 - Análise descritiva das variáveis de resultado do complexo - situação C 

Percentis Probabilidades 
-R$ 77.815,53 10% 

 R$ 1.249.201,65 30% 

R$ 2.387.413,80 50%  

R$ 3.513.711,04 70% 

R$ 4.812.997,69 90% 
Fontes: Resultados do trabalho. 

 

As probabilidades dos resultados do Valor Presente Líquido (VPL) podem ser 

observadas pelo Gráfico 16, onde há uma probabilidade de 11,1% do investimento não 

oferecer o retorno mínimo desejado, expresso pela TMA de 7,25 a.a. 

 

Gráfico 16 - Probabilidade acumulada dos valores em reais do VPL – situação C 

 
Fontes: Resultados do trabalho. 
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A situação C, com uma probabilidade 11,1%, demonstrou ser a menos arriscada.  

Comparado com as outras situações, esse resultado, que foi alcançado pela aquisição dos 

resíduos de soja variando de R$ 0,00 a R$ 50.226,39 e pela vida útil de 20 anos, indicou que a 

viabilidade econômico-financeira é mais afetada por variações nos preços dos resíduos do que 

pela vida útil do projeto.   

 

7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

 

Este estudo valeu-se da análise de viabilidade financeira, complementada por 

simulações de risco, em um projeto de implantação e operação de uma usina de biodiesel de 

resíduos de soja, como instrumento estatístico para suprir os investidores de informações mais 

condizentes com a realidade.  

Desta maneira, destaca-se que a utilização de um modelo de simulação possibilita a 

criação de vários cenários, e não somente aqueles três usuais cenários determinísticos: 

otimista, pessimista e mais provável. Como resultado, é possível concluir por decisões mais 

seguras diante da análise de risco e de cenários, em detrimento da simples análise 

determinística.  

Outro ponto que merece destaque incide na questão de que é possível trabalhar com 

modelos de simulação voltados à análise de investimentos, utilizando tão somente as 

ferramentas das planilhas eletrônicas, neste caso Microsoft Excell, dispensando noções em 

programação e o uso de softwares específicos de simulação, como @Risk, por exemplo.  

As informações empregadas no estudo da viabilidade e do risco, que permitiram tais 

conclusões, consistiram em projeções para o futuro das variáveis que constituem o fluxo de 

caixa e, portanto, são estimativas passíveis de erros. No entanto, a simulação reduzirá o grau 

de incerteza da tomada de decisão, pois a geração de informações imprescindíveis para a 

determinação da viabilidade do empreendimento acarretará maior segurança e concisão nas 

decisões de investimento em longo prazo.  

A simulação de Monte Carlo demonstrou que apesar de financeiramente viáveis, as três 

situações apresentaram riscos significativamente diferenciados. Pela simulação A, pode-se 

concluir que o investimento apresenta risco financeiro alto de perda de capital, pois se 

verificou 45,8% interação negativa do VPL, isto é, que existe uma probabilidade de 45,8% do 
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investimento não oferecer o retorno mínimo desejado. Já a simulação B, apresentou um risco 

financeiro de perda de capital 18,8%, um percentual considerado baixo e significativamente 

inferior ao apresentado pela situação A. A situação C apresentou um risco de perda financeira 

de 11,1%, o menor dentre as simulações.  

Além das análises determinista e de simulação de riscos, outras considerações, menos 

objetivas, acerca desta matéria se fazem necessárias de modo a esclarecer os valores 

apresentados.  

Atualmente, o Porto de Paranaguá paga para descartar seus resíduos, inclusive os de 

soja, fato que contribuiu, dentre outros fatores, para determinar o cenário mais otimista como 

aquele em que os resíduos são doados para a usina (custo de resíduo zero).  

Salienta-se que, ao considerar o cenário otimista e pessimista como extremos da 

simulação, omitiu-se a questão, a saber: quais seriam os impactos financeiros de se utilizar 

soja em vez de resíduos de soja? Nesse cenário, o custo de óleo degomado situaria em R$ 

4,50/L, isto é, mais do que o dobro do preço do biodiesel ou do diesel, tornando-se inviável, 

se analisada apenas sob o ponto de vista econômico, a produção do biodiesel neste complexo 

por estes valores. Isso denota o impacto significativo do óleo, sobretudo da soja, sua principal 

matéria-prima, no custo da produção. 

Outra consideração importante se refere ao processo produtivo e às características 

físico-químicas da soja. A despeito de o Brasil ter ultrapassado a Alemanha, em 2012, na 

liderança na produção de biodiesel, há diversos gargalos a serem resolvidos. Apesar de a soja 

contribuir com mais de 80% do biodiesel produzido no Brasil, seus altos custos dificultam, 

quando não impedem, a viabilidade deste biocombustível. Prova disso é que os maiores 

produtores de biodiesel são grandes produtores de soja, o que denota ganho de escala e baixo 

custo da matéria-prima.  

Portanto, nesta conjuntura, o biodiesel não pode representar uma salvação para a 

monocultura de soja, que tem baixo rendimento de óleo e alto custo de produção. Em razão 

disso, entende-se que pesquisas relacionadas às outras matérias-primas deverão ser 

estimuladas como forma de se adquirir maiores conhecimentos sobre este biocombustível, já 

que isto possivelmente implicaria na redução de custos. Outra alternativa seria a curva de 

aprendizagem, alavancada com tempo, pesquisa e práticas de produção do biodiesel de soja, o 

que também poderia reduzir custos através de melhorias no processo produtivo e na gestão. 
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Além da viabilidade econômico-financeira do projeto, compete analisar a produção de 

biodiesel sob outros pontos de vistas.  Desta maneira, o incentivo à maior participação do 

biodiesel na matriz energética brasileira pode se constituir em uma solução de convergência 

sob vários aspectos, de ordem socioeconômica, ambiental e estratégica. Estrategicamente, a 

volatilidade do preço do petróleo demonstrada, aliada a futura escassez das reservas 

petrolíferas denotam preocupação entre as nações, pressionando o setor de combustíveis a 

buscar novas fontes energéticas que visem suprir esta demanda.  

 Nesse sentido, o biodiesel surge como uma alternativa energética que colabora para a 

redução da dependência do petróleo por diversas nações, uma vez que as reservas deste 

combustível se concentram em poucas regiões. Sob o enfoque ambiental, a maior motivação 

para o uso de biocombustíveis é seu potencial de reduzir a emissão de gases de efeito estufa 

(GEE) de uma forma sustentável. Por este motivo, a usina de biodiesel, poderia obter ganhos 

de imagem e receitas adicionais oriundas destas atividades ambientalmente responsáveis. Por 

fim, inclusive, nos casos em que é vantajoso economicamente abastecer com diesel, em 

detrimento do biodiesel, o consumidor deveria considerar outros aspectos no momento de 

escolher seu combustível, visto que o biocombustível impacta menos o ambiente do que o 

combustível fóssil.   

Outra consideração importante se refere aos impasses políticos-legais, uma vez que, os 

resíduos do porto são provenientes de grãos e de outros produtos agrícolas, que por sua vez, já 

adentram no porto pertencendo a alguma empresa internacional. Apesar destes resíduos 

totalizarem apenas 0,026% do volume exportado, a condição de pertencerem a terceiros, 

dificulta, ou até mesmo impede, sua coleta e  a produção de biodiesel para fins econômicos. 

Essa questão é de suma importância porque ao resvalar nesses aspectos alfandegários, é 

considerada, atualmente, pela Receita Federal uma prática ilegal.   

A primeira aproximação proposta por esta pesquisa pode motivar novos estudos nas 

áreas de produção de biodiesel a partir de resíduos.  Há um universo a ser explorado em tais 

aplicações, em atenção especial para o que segue: pode se expandir o estudo, analisando a 

viabilidade de produção de biodiesel de resíduos de soja ou de outros resíduos nos demais 

portos nacionais; pode se analisar e buscar uma solução para os problemas políticos-legais de 

se implantar uma obra deste vulto e por fim, pode se estudar as vantagens de investir num 

projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), onde os créditos de carbonos 

oriundos da redução de emissões de carbono ocasionadas pelo uso do biodiesel como 
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combustível, poderiam ser negociados no mercado de créditos de carbono, gerando receita e 

ganho de imagem 

Pelo exposto, se fazem necessários estudos acerca da viabilidade de empresas 

utilizarem o biodiesel como fonte de energia, uma vez que em alguns casos este 

biocombustível pode ficar mais oneroso do que o próprio diesel, devido ao óleo utilizado 

como insumo, a logística de distribuição, a instabilidade de preços da matéria-prima, além dos 

impostos incidentes na produção deste combustível.  
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ANEXO 1 

 

  

Aquisição do Terreno R$ 43.250,00                  43.250,00                  43.250,00                  

Área Galpão Total m
2

250,00                       250,00                       250,00                       

Custo Galpão R$/m
2

592,00                       592,00                       592,00                       

Prazo Obras meses 4,00                           4,00                           4,00                           

Consultor Business Plan R$ -                            -                            -                            

Manutenção R$/mês 200,00                       200,00                       200,00                       

Pinturas/Logomarcas R$ 1.000,00                    1.000,00                    1.000,00                    

Área Terraplanagem e pavim. m
2

250,00                       250,00                       250,00                       

Custo pavim. R$/m
2

6,25                           6,25                           6,25                           

Área Sede Administrativa m
2

12,00                         12,00                         12,00                         

Custo Sede Administrativa R$/m
2

1.070,00                    1.070,00                    1.070,00                    

Custo de Gerenciamentos (PJ) R$/mês 1.360,00                    1.360,00                    1.360,00                    

Custo telefone R$/mês 300,00                       300,00                       300,00                       

Custo internet (conexão + provedor) R$/mês 100,00                       100,00                       100,00                       

Custo Nextel R$/mês -                            -                            -                            

Computadores (aquisição) R$ 2.000,00                    2.000,00                    2.000,00                    

Licenças Softwares (aquisição) R$ 3.000,00                    3.000,00                    3.000,00                    

Licenças Órgão Públicos R$ 6.825,00                    6.825,00                    6.825,00                    

Mobiliário de Escritório R$ 2.000,00                    2.000,00                    2.000,00                    

Ar condicionado R$ 1.500,00                    1.500,00                    1.500,00                    

Manutenção (ass.técnica) R$/mês 200,00                       200,00                       200,00                       

Material de Escritório R$/mês 100,00                       100,00                       100,00                       

Área Laboratório m
2

12,00                         12,00                         12,00                         

Custo Laboratório R$/m
2

1.027,87                    1.027,87                    1.027,87                    

Manutenção (ass.técnica) R$/mês 100,00                       100,00                       100,00                       

Computador R$ 2.000,00                    2.000,00                    2.000,00                    

Mobiliário de Escritório/Laboratório R$ 2.000,00                    2.000,00                    2.000,00                    

Ar condicionado R$ 1.500,00                    1.500,00                    1.500,00                    

Material de Consumo do Laboratório R$/mês 400,00                       400,00                       400,00                       

Vidraria Laboratório R$ 1.500,00                    1.500,00                    1.500,00                    

Equipamentos Laboratório R$ 3.500,00                    3.500,00                    3.500,00                    

Caixa de Ferramentas R$ 500,00                       500,00                       500,00                       

Custo de Aquisição (Edificações e Terreno) R$ 245.311,94             245.311,94             245.311,94             

2 - EDIFICAÇÕES

2.1 - Galpão Industrial

2.2 - Sede Administrativa

12 - Laboratório de Análises Químicas
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ANEXO 2 

 

 

ANEXO 3 

 

 

1.1 - Usina de Produção de Biodiesel Unidades Normal 20% Otimista 0% Pessimista 50%

Unidade de Transesterificação R$ 330.000,00        330.000,00        330.000,00              

Unidade de Preparação de Óleos R$ 66.000,00          66.000,00          66.000,00                

Sistema Antincêndio R$ 2.000,00            2.000,00            2.000,00                  

Unidade Esmagadora/Beneficiamento R$ 270.000,00        270.000,00        270.000,00              

Equipamentos Auxiliares (caldeira, compressores, etc) R$ 101.503,76        101.503,76        101.503,76              

Subtotais R$ 769.503,76     769.503,76        769.503,76              

1 -EQUIPAMENTOS 

1.2 - Unidade de Extração de Óleos

9 - SISTEMA DE ARMAZENAGEM

Demanda de resíduos de soja kg/mês 140.166,67                140.166,67                140.166,67                

Tempo Médio de Armazenagem Dias 7,00                           7,00                           7,00                           

Silos para resíduos (21.000 kg) R$ 20.246,30                  20.246,30                  20.246,30                  

9.1.1 - Demanda óleos totais l/mês 28.099,17                  28.099,17                  28.099,17                  

Tempo Médio de Armazenagem Dias 10,00                         10,00                         10,00                         

Tanques para óleo in natura (10.000 L) R$ 10.303,03                  10.303,03                  10.303,03                  

Tanques para óleo Filtrado/Preparado R$ - - -

Tanques para Expurgação R$ - - -

9.1.2 - Demanda Metanol l/mês 4.080,00                    4.080,00                    4.080,00                    

Tempo Médio de Armazenagem Dias 10,00                         10,00                         10,00                         

Tanques para Metanol (2.000 L) R$ 2.720,00                    2.720,00                    2.720,00                    

9.1.3 - Demanda de Água l/mês 5.100,00                    5.100,00                    5.100,00                    

Tempo Médio de Reserva Dias 15,00                         15,00                         15,00                         

Tanques para Água (3000 L) R$ 4.250,00                    4.250,00                    4.250,00                    

9.1.4 - Demanda de Catalisador (KOH) kg/mês 340,00                       340,00                       340,00                       

Tempo Médio de Armazenagem Dias 30,00                         30,00                         30,00                         

Silos para Catalisador (150kg) R$ 2.266,67                    2.266,67                    2.266,67                    

9.1.5 - Demanda Aditivos Químicos l/mês 129,20                       129,20                       129,20                       

Tempo Médio de Armazenagem Dias 30,00                         30,00                         30,00                         

Tanques para Aditivos (150 L) R$ 775,20                       775,20                       775,20                       

9.2 - Produtos Acabados -                            -                            

9.2.1 - Produção Biodiesel (ester) l/mês 32.300,00                  32.300,00                  32.300,00                  

Tempo Médio de Armazenagem Dias 10,00                         10,00                         10,00                         

Tanques para Biodiesel (10.000L) R$ 11.843,33                  11.843,33                  11.843,33                  

9.2.2 - Produção de Glicerol l/mês 5.780,00                    5.780,00                    5.780,00                    

Tempo Médio de Armazenagem Dias 10,00                         10,00                         10,00                         

Tanques para Glicerol (2000L) R$ 3.853,33                    3.853,33                    3.853,33                    

9.3 - Demais Componentes

Pipe Rack R$ 15.000,00                  15.000,00                  15000

Sistemas (bombeamento, tubulações e elétrico) R$ 20.000,00                  20.000,00                  20000

Manutenção (ass. Técnica) R$/mês 500,00                       500,00                       500

Custo de Aquisição R$ 91.757,86               91.757,86               91.757,86               

9.1 - Matéria-Prima
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ANEXO 4 

 

  

Salário médio  Analista Administrador R$/mês 2.000,00                2.000,00                2.000,00                     

Salário  médio Operador da Usina R$/mês 1.400,00                1.400,00                1.400,00                     

Salário médio Eng .Químico R$/mês 3.000,00                3.000,00                3.000,00                     

Efetivo Analista Administrador núm/usin. -                         -                         -                             

Efetivo  Operador da Usina núm/usin. 2,00                       2,00                       2,00                            

Efetivo Eng .Químico núm/usin. 1,00                       1,00                       1,00                            

2 - Quadro de funcionários (custo da M.O para a empresa)
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ANEXO 5 

 

Casch Flow
Anos Correntes: 0 Ano 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 10º Ano
Despesas:
Matéria Prima 407.317,25R$                  407.317,25R$               407.317,25R$          407.317,25R$          407.317,25R$          407.317,25R$          407.317,25R$          407.317,25R$          407.317,25R$          407.317,25R$          
Transformação 104.508,29R$                  104.508,29R$               104.508,29R$          104.508,29R$          104.508,29R$          104.508,29R$          104.508,29R$          104.508,29R$          104.508,29R$          104.508,29R$          
Impostos 116.728,46R$                  116.728,46R$               116.728,46R$          116.728,46R$          116.728,46R$          116.728,46R$          116.728,46R$          116.728,46R$          116.728,46R$          116.728,46R$          
Logística -R$                              -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      
Salários 88.181,32R$                    88.181,32R$                 88.181,32R$            88.181,32R$            88.181,32R$            88.181,32R$            88.181,32R$            88.181,32R$            88.181,32R$            88.181,32R$            
Total de Saídas 716.735,33R$                  716.735,33R$               716.735,33R$          716.735,33R$          716.735,33R$          716.735,33R$          716.735,33R$          716.735,33R$          716.735,33R$          716.735,33R$          

Financiamento: 1.106.573,56-R$         -R$                              -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

Receitas:
Venda Biodiesel 868.224,00R$                  868.224,00R$               868.224,00R$          868.224,00R$          868.224,00R$          868.224,00R$          868.224,00R$          868.224,00R$          868.224,00R$          868.224,00R$          
Venda Glicerol 41.616,00R$                    41.616,00R$                 41.616,00R$            41.616,00R$            41.616,00R$            41.616,00R$            41.616,00R$            41.616,00R$            41.616,00R$            41.616,00R$            
Venda da Torta (fertlizante/adubo) 134.560,00R$                  134.560,00R$               134.560,00R$          134.560,00R$          134.560,00R$          134.560,00R$          134.560,00R$          134.560,00R$          134.560,00R$          134.560,00R$          
Total de Entradas 1.044.400,00R$               1.044.400,00R$            1.044.400,00R$       1.044.400,00R$       1.044.400,00R$       1.044.400,00R$       1.044.400,00R$       1.044.400,00R$       1.044.400,00R$       1.044.400,00R$       

Fluxo Total: 1.106.573,56-R$         327.664,67R$                  327.664,67R$               327.664,67R$          327.664,67R$          327.664,67R$          327.664,67R$          327.664,67R$          327.664,67R$          327.664,67R$          327.664,67R$          

Fluxo Acumulado: -R$                         327.664,67R$                  655.329,35R$               982.994,02R$          1.310.658,69R$       1.638.323,37R$       1.965.988,04R$       2.293.652,71R$       2.621.317,39R$       2.948.982,06R$       3.276.646,73R$       

TIR 27%
Valor Presente Líquido (VPL): R$ 1.089.458,61
Tempo de Retorno (R$ 1.031.770,22) (R$ 746.907,89) (R$ 481.301,99) (R$ 233.650,80) (R$ 2.740,60) R$ 212.560,28 R$ 413.307,03 R$ 600.483,48 R$ 775.006,98 R$ 937.732,86 R$ 1.089.458,61


