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Comparative study of soybean and palm crops with a focus on biodiesel production

Resumo. Uma das alternativas aos combustíveis fósseis, considerados responsáveis por diversos problemas ambientais, são os
combustíveis produzidos a partir da biomassa, conhecidos como biocombustíveis. Embora eles suscitem discussões acerca de sua
viabilidade e aspectos ambientais negativos, é ponto pacífico as vantagens decorrentes de sua utilização superam as suas
desvantagens. Dentre os principais biocombustíveis destaca-se o biodiesel, que pode utilizar como matéria-prima óleos de origem
animal ou vegetal. Estes óleos podem ser extraídos por prensagem mecânica ou por solventes. Muitos processos englobam os dois
métodos em série, visando um melhor rendimento. A partir desses óleos, o biodiesel é então produzido através de reações de
transesterificação, esterificação ou craqueamento. É sabido que a escolha da matéria-prima é um dos fatores determinantes para
a implantação de uma usina de produção de biodiesel, pois ela precisa ser compatível para realizar o tratamento adequado da
matéria-prima. Neste trabalho, foi realizada uma extensa pesquisa bibliográfica e levantamento de dados a fim de tentar traçar um
panorama geral da produção de biodiesel no Brasil a partir das principais culturas vegetais disponíveis, bem como os processos
que demonstram maior rendimento e viabilidade econômica. A partir desta perspectiva, foram comparadas as duas principais
fontes de matéria prima para produção do biodiesel vegetal: soja e o dendê. Na parte final do presente artigo focou-se na
comparação técnico-econômica entre essas duas matrizes vegetais, buscando-se aliar maior produtividade e vantagens
econômicas. Analisando os dados obtidos foi possível concluir que as vantagens oferecidas pelo cultivo de dendê, superaram as
vantagens da soja. Este apresentou um bom rendimento geral com características interessantes. Logo a cultura do dendê seria a
mais indicada para expansão da produção de biodiesel, a fim de se adequar aos valores requeridos pelo programa RENOVABIO.
Palavras-Chave: Biocombustível, Biodiesel, Óleo de Dendê, Óleo de Soja.
Abstract. One of the alternatives to fossil fuels, considered responsible for several environmental problems, are fuels produced
from biomass, known as biofuels. Although they raise discussions about their feasibility and negative environmental aspects, it is
common ground that the advantages resulting from their use outweigh their disadvantages. Among the main biofuels, biodiesel
stands out, which can use oils of animal or vegetable origin as raw material. These oils can be extracted by mechanical pressing or
by solvents. Many processes include the two methods in series, aiming at a better performance. From these oils, biodiesel can be
produced through transesterification, esterification or cracking reactions. It is known that the choice of raw material is one of the
determining factors for the implementation of a biodiesel production plant, as it needs to be compatible to carry out the proper
treatment of the raw material. In this work, an extensive bibliographic research and data collection were carried out in order to try
to draw an overview of biodiesel production in Brazil from the main available vegetable crops, as well as the processes that
demonstrate greater yield and economic viability. From this perspective, the two main sources of raw material for the production
of vegetable biodiesel were compared: soybean and palm oil. The final part of this article focused on the technical-economic
comparison between these two plant matrices, seeking to combine greater productivity and economic advantages. Analyzing the
data obtained, it was possible to conclude that the advantages offered by the cultivation of palm oil surpassed the advantages of
its soybean counterpart. The first presented a good general performance with interesting characteristics. Therefore, the palm crop
would be the most suitable for expanding biodiesel production, in order to adapt to the values required by the RENOVABIO
program. Keywords: Biofuel, Biodiesel, Palm Oil, Soybean Oil.
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Introdução
De acordo com dados do Balanço Energético Nacional (BEN) de 2022, o petróleo e seus
derivados correspondem a 1/3 da matriz energética brasileira (EPE, 2022). Este dado alarmante
mostra o quanto a matriz energética ainda é dependente deste combustível fóssil não renovável.
Ambientalmente, a queima de petróleo e seus derivados gera, principalmente, o gás
carbônico (CO2) – também chamado de Gás do Efeito Estufa ou GEE – cujo acúmulo na atmosfera
tem como consequência o aquecimento global. De modo a mitigar os efeitos dos GEEs, foram
ratificados uma série de tratados internacionais, tais como o Protocolo de Quioto (2005) e o
Acordo de Paris (2016). Em linha com as práticas internacionais, o Brasil se comprometeu a:
aumentar o uso de fontes alternativas de energia para 45% da matriz energética; aumentar a
participação de biocombustíveis para 18% até 2030; utilizar tecnologias limpas nas indústrias;
melhorar a infraestrutura dos transportes; diminuir o desmatamento e restaurar e reflorestar até
12 milhões de hectares (ALMEIDA, 2020; MEIRELES, 2020).
Como parte do esforço para aumentar a participação de biocombustíveis na matriz
energética brasileira, foi instituída a Política Nacional dos Biocombustíveis (RenovaBio) a partir da
lei 13.576/2017. Esta tem como objetivo expandir a produção de biocombustíveis no Brasil
baseado na previsibilidade, na sustentabilidade ambiental, econômica e social, de modo
compatível com o crescimento do mercado. Atualmente é gerida pelo Conselho Nacional de
Políticas Energéticas (CNPE). Ela consiste na criação de um mercado de Crédito de
Descarbonização (CBIOs) e metas definidas. A meta anual de redução dos GEEs de cada
distribuidor é calculada a partir da multiplicação da participação de mercado do distribuidor nas
emissões oriundas de combustíveis fósseis, pela meta anual estabelecida pelo CNPE (NOBRE,
2019). Pela lei, distribuidores de combustíveis fósseis são obrigados a comprar CBIOs emitidos
por produtores de biocombustíveis para compensar e cumprir as metas de emissões.
Biocombustíveis, solução ou parte só problema?
Ambientalmente, são inegáveis as vantagens dos biocombustíveis em relação aos seus
concorrentes fósseis. Contudo, um debate tem sido travado sobre algumas consequências de sua
utilização indiscriminada. Uma das principais questões é o desabastecimento alimentar, com
consequente elevação dos preços. Juntamente com a crise alimentar, teríamos uma crise hídrica
- visto que a agricultura consome cerca de 65% da água potável (CONSOAGRO, 2020). Além disso,
o aumento indiscriminado do uso de biocombustíveis poderia ocasionar uma grave crise
ambiental: predomínio de monoculturas (com consequente perda de biodiversidade), uso
excessivo de fertilizantes nitrogenados (com consequente aumento dos gases do efeito estufa e
contaminação dos lençóis freáticos), aumento do desmatamento e das queimadas. A luz destas
questões, levantamentos mostram que, embora o Brasil disponha da maior área agricultável do
mundo, seria inviável a conversão da matriz energética brasileira atual para uma baseada em
biocombustíveis. Logo, mecanismos de regulamentação e controle devem ser propostos a fim de
aproveitar-se das vantagens sociais, econômicas e ambientais dos biocombustíveis.
Ambientalmente, uma das vantagens dos biocombustíveis é que eles são produzidos a
partir de fontes renováveis. Desse modo, é possível ajustar sua produtividade com base na
demanda. Outra vantagem é que a matéria-prima do biocombustível absorve CO2 da atmosfera,
reduzindo o efeito estufa e compensando a emissão do gás carbônico pela queima do
combustível – zerando a “pegada de carbono” (RAÍZEN, 2021). Em termos sociais, a construção
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de uma usina para produção de biocombustível envolve a formação de uma cadeia produtiva.
Esta proporciona expressiva geração de empregos com a formação de mão de obra especializada
- ajudando a promover a inclusão social – além de consequente impulsionamento no
desenvolvimento da área, via pesquisas, para aprimoramento de novas tecnologias (PETROBRAS,
2007). Tecnicamente, o biodiesel pode substituir o óleo diesel sem a necessidade de ajustes no
motor, além de ter manuseio e armazenamento mais seguros do que os combustíveis fósseis.
Além disso, de acordo com estudos realizados pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos
Vegetais (ABIOVE) e pela Associação Brasileira de Produtores de Biodiesel (APROBIO) o aumento
a produção de biodiesel não representa risco de desabastecimento alimentar, uma vez que ele
regula os preços durante a entressafra, absorvendo o estoque excedente (ABIOVE, 2016;
APROBIO, 2022).
Produção de biodiesel a partir de óleos vegetais
O processo de produção de biocombustível consiste na extração do óleo de matériasprimas, utilizando métodos mecânicos e químicos para, em seguida, realizar as reações
necessárias para a obtenção do combustível.
O processo de produção de biocombustíveis é subdividido em etapas: escolha da matériaprima, preparação da matéria-prima, prensagem, extração com o solvente e a recuperação do
solvente, tal como descrito no fluxograma da Figura 1.

Figura 1 - Fluxograma do processo de extração em série.
Fonte – acervo pessoal

Escolha da matéria-prima para produção do biodiesel
A escolha da matéria-prima a partir da qual será realizada a extração do óleo é um fator
determinante para a produção do biocombustível. Esta escolha, além de influenciar na estrutura
da usina, que deve ser compatível para realizar o tratamento adequado da matéria-prima, varia
conforme a cultura utilizada. Como parte do presente estudo, foi realizado um extenso
levantamento bibliográfico, utilizando-se bases de dados Google Acadêmico, Scielo e Web of
Science. Para realizar as buscas, foram utilizados termos chave como: biodiesel, biodiesel de
dendê, transesterificação e biocombustíveis. Importante destacar que, considerando que o
período atípico da pandemia de COVID-19 – que afetou todos os setores socioeconômicos –
foram utilizados dados pré-pandemia, a fim de garantir a normalização das informações. A Tabela
1 apresenta o comparativo da produtividade de safras de diferentes matérias-primas (kg/ha),
considerando a porcentagem média de óleo presente na matéria-prima bruta (óleo %). Na quarta
coluna são apresentados os cálculos da produtividade do óleo por hectare (kg/ha), com o
objetivo de comparar os seus rendimentos.
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Tabela 1 – Comparativo de produtividade (em massa e em óleo) por hectare entre diferentes culturas
vegetais para produção de biodiesel

Planta

Produção vegetal

Óleo

Produtividade óleo

Fonte

kg/ha

%

kg/ha

Algodão

3302

15 a 32

Canola

4500

38

Dendê

10000

75 a 77

Girassol

1300

40

520

Mamona

1400

20 a 60

610

Beltrão et al, 2002

Milho

3000

5

150

Garcia et al, 2006

NaboForrageiro

1500

35

285

Cremonez et al, 2013

Soja

3000

18 a 20

600

495 a 1.057

Putti et al, 2012

1800

Tomm et al, 2007
Costa et al, 2015

3.000 a 6.000

Feroldi et al, 2014
Filho et al, 2015
Smiderle et al, 2005

Cavalcante et al, 2011.

Tendo em vista que os dados foram obtidos a partir de sistemas de operação de plantio e
colheita já implantados, ressalta-se que os resultados de rendimento podem ter sido afetados
por diversos fatores, tais como ambientais, climáticos, econômicos e sociais. Para atender a alta
demanda de combustível é necessário também uma alta produtividade da matéria-prima.
Consequentemente, esta também deve apresentar alta estabilidade produtiva.
Ao analisar a tabela de rendimento de óleo por hectare e as características próprias de
cada cultura identificou-se que culturas como o girassol, milho e nabo forrageiro possuem baixo
rendimento de óleo por hectare, não sendo adequadas para produção em grande escala para o
biodiesel. O algodão e a mamona são culturas difundidas no Brasil. Contudo, ambas apresentam
alta oscilação na composição de óleo. Consequentemente, ambas também apresentam um uma
produtividade óleo por hectare de terra agricultável variável. Isso se deve, principalmente, a
sensibilidade das plantas às mudanças climáticas, dificultando a implementação de uma
produção regular de biodiesel (SANTOS, 2001 apud BELTRÃO 2002).
Além disso, não foram encontradas na literatura, dados suficientes para afirmar o
potencial da mamona na geração de biodiesel. A canola, mesmo ocupando o segundo lugar em
rendimento de óleo por hectare, só poderia ser cultivada em climas amenos, de baixa
temperatura. Logo, seu cultivo se restringiria a algumas áreas disponíveis, principalmente, na
região sul do país.
A soja ainda é a cultura dominante no país, com sua participação variando entre 70 a 85%
da produção de biodiesel nacional. Tal como pode ser observado na Tabela 1, sua produtividade
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é intermediária, e a porcentagem de óleo é considerada baixa. Contudo, atualmente, esta possui
uma produção extremamente consolidada, com grandes áreas de plantio e tecnologias próprias
que aumentam a eficiência de sua produção. Tendo em vista esta proporção dominante da soja,
é possível prever uma saturação em relação a sua produtividade. Logo, esforços em outras áreas,
como melhoramento genético, maquinários mais eficientes, são necessários a fim de se obter um
crescimento representativo desta cultura para atender a demanda de óleo para biocombustíveis
(BIODIESELBR, 2014).
Preparação da matéria-prima
Antes de se iniciar o processo de extração do óleo, a matéria-prima é preparada de acordo
com seu tipo e sua qualidade. Esta etapa visa facilitar a extração do óleo, eliminar contaminantes
e quebrar fibras que dificultem a extração. As oleaginosas passam por um tratamento que inclui:
limpeza, secagem, descascamento (ou despolpamento), desintegração ou trituração, floculação e
condicionamento ou aquecimento (BORGES, 2016 apud GANDOLFI, 2017).
Processo de extração via mecânica e via solvente
A extração mecânica do óleo consiste, principalmente, na prensagem das matériasprimas, sendo indicada para matérias-primas com alto teor de óleo. De início, eram utilizadas
prensas hidráulicas. Contudo, devido à sua baixa eficiência, complexidade e custo operacional
elevados, elas vêm sendo substituídas, gradativamente, pelas prensas mecânicas. Destaca-se
entre os modelos a prensa de parafuso contínuo. (WEISS apud PIGHINELLI, 2010).
Após a prensagem, uma quantidade significativa de óleo ainda pode ser encontrada na
torta. Ela então é acondicionada no extrator, onde um solvente adequado realiza o arraste do
óleo, formando a miscela (mistura do óleo e o solvente). Esta segue para o processo de
destilação para separação do óleo bruto e posterior recuperação do solvente. O uso em série de
extração mecânica para extração em solvente é comumente utilizado para aumentar a eficiência
do processo de extração, contudo, uma das desvantagens apresentada por essa técnica é seu
alto custo (JUNIOR, 2008).
O processo de extração de óleo com solvente deve ocorrer em temperatura próxima ao
ponto de ebulição do solvente. Dessa forma reduz-se a viscosidade do óleo (com consequente
aumento da solubilidade do solvente). Após o preparo da matéria prima, esta pode passar por
dois métodos de extração via solvente: imersão e a percolação. Na primeira, o grão entra em
contato com o solvente, em geral sob agitação, de forma que é recolhida a miscela. Já no
segundo processo tem-se a lixiviação, em contracorrente, do solvente no grão sobre uma esteira
– onde também é coletada a miscela para posterior tratamento.
O solvente mais utilizado é o hexano. Porém, este possui diversas desvantagens tais
como: risco de explosão por ser inflamável, pode acarretar diversos problemas à saúde pela sua
alta toxicidade e sua fonte não é renovável. Por ser de origem fóssil, também prejudica o meio
ambiente. O etanol pode ser utilizado como solvente alternativo. Diferentemente do hexano,
este advém de uma fonte renovável, sendo, portanto, favorável ao meio ambiente e menos
nocivo à saúde. Porém, a utilização de etanol torna o processo consideravelmente mais caro,
devido à necessidade de evaporação do solvente para desidratação do etanol, antes que este
retorne ao processo (JUNIOR, 2008).
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Em geral, o óleo obtido deve passar por uma etapa de refino, a fim de eliminar eventuais
fosfolipídios, ácidos graxos, pigmentos, impurezas, compostos indesejáveis e substâncias voláteis
(JUNIOR, 2008).
Métodos de produção de biodiesel
São descritos na literatura três métodos de produção de biodiesel: craqueamento,
esterificação e transesterificação.
O craqueamento é realizado sob temperaturas acima de 350°C e consiste na quebra da
molécula de glicerol formando ésteres, tal como representado na Figura 2. O radical “R”, ligado
às moléculas das reações de craqueamento e de transesterificação, representa um
hidrocarboneto. Por ser uma reação envolvendo óleos, os radicais de hidrocarbonetos possuem
cadeias longas com mais de 10 carbonos.

Figura 2 – Reação de craqueamento
Fonte – AGEITEC, 2022

A esterificação consiste de uma reação, a partir do álcool, com ácidos graxos formando
um éster, tal como representado na Figura 3.

Figura 3 – Reação de esterificação
Fonte – MARTINELLI, 2008

A transesterificação é um processo que reduz a viscosidade do triacilgliceróis. Neste
mecanismo de reação, as cadeias de ácidos graxos são separadas do glicerol ao serem misturadas
com um álcool, tal como representado na Figura 4.

Figura 4 – Reação de transesterificação
Fonte – PIGHINELLI, 2010
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Atualmente, a transesterificação é o método mais utilizado para produção de biodiesel
(PIGHINELLI, 2010).
Análise comparativa entre matérias primas vegetais: soja e dendê
O perfil atual da produção nacional de biodiesel, de acordo com a matéria prima utilizada,
é apresentado na Tabela 2.
Tabela 2 – Perfil brasileiro de produção de biodiesel de acordo com a matéria prima
Matéria-prima
Óleo de Soja
Gordura Bovina
Outros Materiais
Graxos
Gordura de Porco
Óleo de Fritura
Óleo de Palma / Dendê
Óleo de Algodão
Gordura de Frango
Óleo de Milho
Óleo de Colza / Canola
Gordura de Frango
Óleo de Milho
Óleo de Colza / Canola

Produção
proporcional
70,00%
13,24%
9,74%
2,14%
1,65%
1,33%
0,86%
0,85%
0,10%
0,07%
0,85%
0,10%
0,07%

Fonte: ANP, 2019 adaptada

É possível observar que a matriz vegetal para produção de biodiesel consiste da soja (que
domina mais de 70% da matriz) e, em seguida o óleo de dendê, com 1,33%. As demais matérias
primas vegetais, tal como argumentado no item 3.1, não tem grande representatividade na
matriz. Assim, na presente análise econômica e comparativo técnico, focar-se-á nas culturas de
soja e dendê. Ambas ocupam uma área agricultável considerável., consequentemente, possuem
uma produtividade estável e em quantidade grande o suficiente para abastecer parcial ou
integralmente a demanda de óleo para a produção de biocombustíveis. Logo, faz-se necessário
verificar e ponderar questões de interesse comercial, impactos ambientais e sociais, a fim de
apontar a espécie que apresenta vantagens de cultivo para produção dos biocombustíveis.
Soja
A soja é uma das culturas mais difundidas no Brasil. Sua estabilidade produtiva, obtida via
investimentos tecnológicos para tratamento e fortalecimento da planta, a tornaram uma das
melhores opções para a obtenção de óleo para a produção de biodiesel.
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A soja é da família das leguminosas e sua semente possui baixo teor de amido. Todavia ela
é rica em substâncias proteicas e graxas. O teor médio de óleo na soja cultivada no sul do Brasil é
de 20% (GUARIENTI, 2009)
Mesmo os grãos possuindo quantidades relativamente baixas de óleo e obtendo-se
rendimentos modestos durante a extração, a soja ainda lidera como principal matéria-prima para
produção de biodiesel. Logo, ela pode ser considerada uma das culturas de maior potencial de
extração de óleo para produção do biodiesel. Atualmente, o óleo de soja possui vantagens, em
relação aos outros grãos, quanto a produção e facilidade na colheita. Contudo, por se tratar de
uma cultura sazonal, limita-se a sua colheita a apenas três meses ao ano, sendo que o tempo de
crescimento da planta é de 100 à 160 dias, dependendo da variedade. Isto significa que seria
necessário a estocagem do produto durante os meses restantes, a fim de estabilizar a demanda
de óleo durante o ano. Consequentemente, acarretando altos custos para estocagem de longa
duração e transporte.
Dendê
O dendezeiro é uma palmeira cujo fruto é o dendê (Figura 5). A partir do dendê, é possível
extrair dois tipos de óleos: o azeite de dendê que é extraído da polpa, e o azeite de palmiste que
é extraído a partir da amêndoa. Ambos são utilizados nos setores alimentício e industrial. Após a
extração do óleo, a torta da amêndoa, resultante da prensagem, ainda pode ser usada tanto na
produção de compostos para alimentação bovina e suína, quanto para fertilizante agrícola
(MÜLLER, 1980).

Figura 5 – Dendezeiro (à esquerda), dendê (ao centro) e o óleo extraído a partir do fruto (à direita)
Fonte – adaptada de Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 2018

Este artigo foi elaborado por meio de uma pesquisa bibliográfica, com intuito de construir
uma metodologia de forma criteriosa os melhores e mais significativos artigos online que
abordem o tema educação especial. O critério para a seleção dos artigos foi a presença dos
descritores “sala de recursos multifuncional”, AEE”, “sala de recursos” e “sala de apoio
pedagógico”, “inclusão escolar”, “educação inclusiva”, sendo que os mesmos podiam estar
dispostos em qualquer parte do texto. Foram selecionados vários artigos de diferentes revistas
científicas, sem restrição de períodos.
Sendo assim, os principais aportes teóricos deste trabalho centram-se em autores como:
Alves e Andrade (2015), Weber e Benetti (2012), Brasil (2010), Lopes e Maquezine (2012) e entre
outros.
Hoje, a produção de óleo de dendê é uma das que mais recebe incentivos pelo programa
RenovaBio. Em especial, a cultura do dendezeiro está focada em pequenas propriedades nos
estados do Amazonas, Amapá, Bahia e Pará. Sendo este último responsável por 80% da produção
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(JUNIOR, 2008). Atualmente, o dendê possui uma área de cerca de 236 mil hectares sendo
cultivada. Contudo, estudos recentes indicam um potencial de terra agricultável de cerca de 7
milhões de hectares, aptas a receberem o dendezeiro. Estas áreas se concentram na região Norte
e Nordeste do país, que consomem, juntas, cerca de 25% do diesel nacional (APROBIO, 2018).
Uma das desvantagens que esta cultura apresenta é que o processo de esterilização dos
cachos e a extração do óleo deve ser realizado, em no máximo, 24 horas após a colheita, esse
procedimento é necessário tanto para facilitar a retirada dos frutos do cacho, quanto para evitar
a fermentação do fruto, que causa a acidificação do óleo, que começa a ocorrer logo após o corte
do cacho (MÜLLER, 1980). Isto impossibilita a realização de estoques no longo prazo, visando
possíveis regulações do mercado. Além disso, essa limitação obriga a implantação da usina
próxima ao local de plantio, para que possam ser evitados longos períodos de transporte. Outra
desvantagem diz respeito ao fato de a colheita ser realizada praticamente de forma manual,
impossibilitando sua produção de forma extensiva como a soja.
Por outro lado, uma das vantagens apresentadas pela cultura do dendê é seu regime de
produção contínua ao longo do ano. Isto possibilita uma maior estabilização, ou seja, sua
produção pode ser ajustada mais facilmente do que a de produtos sazonais – estes sujeitos a
flutuações de acordo com a oferta e a demanda do mercado. Consequentemente, diminui-se os
riscos de alta no preço, mantendo-se o abastecimento constante de seus produtos e gerando um
maior incentivo por parte de seus consumidores. Contudo, é preciso destacar que há uma
pequena variabilidade da colheita durante o ano. O mês de maio, por exemplo, possui a maior
fração da produção anual (12% da produção total), enquanto que durante o mês de novembro
tem-se cerca de 4,5% da produção anual. Apesar dessa variabilidade, calculou-se que a
quantidade fornecida de óleo durante o mês de menor produtividade é proporcional a metade
da produção total que a soja pode oferecer em um ano inteiro, em uma área de mesmo tamanho
(MÜLLER, 1980).
A partir de dados levantados sobre as colheitas de soja e dendê, apresentados na Tabela
3, foi possível estabelecer uma comparação entre as culturas de soja e dendê visando a produção
de biodiesel.
Tabela 3 – Comparativo técnico-econômico entre soja e dendê
Descrição
Tipo de cultivo
Replantio
Meses de colheita/ano
Colheita
Produção de grãos ou frutos
anual máxima/ha
% de óleo
Produção anual de óleo/ha
Área em produção atual
Produção anual nacional
Tempo de estocagem
CO2 sequestrado por ha/ano
Custo médio total/ha ao ano*

Soja

Dendê

Sazonal (batelada)
Anual
3
Mecanizada

Contínua
A cada 25 ~ 30 anos
12
Manual

3.000 kg
18 a 20
600 kg
33.890.000 ha
113.923.000 t
Longo
10 a 15 t
R$ 3.298,05

10.000 kg
75 a 77
3.000 a 6.000 kg
210.000 ha
945.000 t
24 horas após a colheita
4a8t
R$ 1.385,38
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Fonte - Dados adaptados de SUFRAMA (2003), FEROLDI (2014), BELTRÃO (2007), SOARES (2008), Centro de
Referência da Cadeia de Produção de Biocombustíveis para a Agricultura Familiar (2014).
*Obs.: o custo médio total se refere aos gastos na agricultura (plantio, mão de obra, insumos e colheita).

Estabelecendo-se a relação entre as áreas utilizadas para o plantio e a produtividade de
óleo por hectare, o dendê necessitaria apenas de 20% da área atualmente ocupada pela soja
para produzir a mesma quantidade de óleo. No Brasil, o plantio de soja ocupa cerca de 3,53% do
território brasileiro (ou 33,9 milhões de hectares na safra de 2021). Ou seja, esta vasta área
poderia ser utilizada para outros fins, como por exemplo, abastecimento de grãos e hortaliças.
Observando os dados disponíveis na Tabela 3, o dendê possui tanto a maior produção de óleo
por hectare, quanto o menor custo médio, uma vez que tanto a casca quanto a polpa possuem
grande teor de óleo no fruto. Consequentemente, é possível obter um alto rendimento durante a
extração. Estes fatores fazem com que o dendê seja a cultura mais viável para produção de
biocombustíveis (GANDOLFI et al, 2017).
De acordo com Feroldi (2014), quando comparado com as demais oleaginosas, o óleo de
palma é o mais vantajoso devido a sua baixa taxa energética de produção. De acordo com o
balanço energético, a relação produção/consumo é de cerca de 9,5. Ou seja, durante a cultura do
dendê, demanda-se 19,2 GJ por ha/ano na produção de 1 litro de óleo. Em contrapartida, a
cultura disponibiliza, na soma de seus subprodutos, 182,1 GJ. Sendo este bastante expressivo
comparando-se com a relação produção/consumo da soja (cerca de 2,5).
Outra vantagem do dendê, em relação à soja, é a taxa de sequestro de carbono da
atmosfera. Tal como pode ser observado na Tabela 3, mesmo a palma do dendê apresentando
uma taxa de sequestro de carbono de cerca de 6 ton./ha.ano, em média, (numericamente
inferior à taxa de 10 a 15 ton./ha.ano pela soja), é necessário considerar fatores fisiológicos das
plantas. No caso da soja, o carbono capturado pela planta acaba sendo liberado posteriormente
– após sua colheita – quando é depositada no solo. Essa passa a ser degradada por
microrganismos, gerando o CO2 que volta para a atmosfera. Por outro lado, a absorção de gás
carbônico realizada pela palma do dendê é “fixada” na planta durante 25 anos. O que pode
representar, em larga escala, um sorvedouro deste gás.
Conclusão
Entre as vantagens e desvantagens apresentadas, o dendê pode ser considerado como
uma cultura capaz de suprir as demandas de óleo para produção de biodiesel, aliando vantagens
econômicas e ambientais num futuro próximo. Seu grande potencial, em particular, é devido à
alta concentração de óleo em seus frutos (produzidos ao longo do ano, independente da
sazonalidade). Isto possibilita um maior controle no fluxo de mercado, facilitando a adaptação da
produção à sua demanda. O que atinge diretamente os produtos derivados da mesma. Este fator
se sobrepõe às principais desvantagens da cultura: tempo limite de 24 horas após a colheita para
processamento dos cachos e a colheita ainda realizada relativamente de forma manual.
O projeto de lei que prevê a mistura de 20% de biodiesel até o ano de 2030, necessitaria
apenas de 250 mil hectares produzindo óleo exclusivamente para biodiesel dentre os 7 milhões
de hectares aptos ao cultivo de dendê) para suprir a demanda. Portanto, os objetivos de
produção de biodiesel podem ser atingidos com áreas bem menores que a disponibilizada pelo
Zoneamento Agroecológico (MAPA, 2018).
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Todavia, é necessário considerar que todos os dados pertencentes às culturas de plantas,
podem sofrer variações advindas principalmente do clima. Esta instabilidade pode alterar sua
produtividade e, consequentemente, diminuir sua produção. Apesar disso, as culturas aqui
selecionadas como as principais candidatas – soja e dendê – possuem como grande diferencial a
resistência em relação a interferências climáticas (quando comparadas às demais culturas).
Considerando o dendê como a cultura a ser utilizada para a obtenção do óleo, o processo
para a sua extração pode ser realizado pelo método em série, a fim de aumentar sua eficiência. O
processo mecânico pode ser realizado utilizando-se a prensa de parafuso contínuo, tanto para a
poupa do dendê, quanto para sua amêndoa. Essa técnica é capaz de processar grandes
quantidades de frutos de forma contínua, e sua velocidade pode ser adaptada de acordo com a
quantidade de frutos processados durante a etapa de preparação da matéria prima. Embora a
extração por solvente possa ser realizada utilizando o hexano, devido a sua toxicidade e por não
ser favorável ambientalmente, o mesmo pode ser substituído pelo etanol. Por fim, o método da
transesterificação para a obtenção do biodiesel seria o processo mais indicado, uma vez que é o
método mais consolidado.
Para além dos benefícios ambientais, é possível destacar a importância dos impactos
econômico-sociais positivos advindos da decisão de produzir biocombustíveis no Brasil,
especialmente nas regiões Norte e Nordeste.
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