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RESUMO 
 
 

A estabilidade econômica e a inclusão social, deram origem a uma “nova classe média” no 
Brasil, com oportunidades de consumo e acesso à bens antes indisponíveis a grande parcela 
da população. Na medida em que deslocamentos rodoviários desta “nova classe” são 
substituídos por viagens aéreas, cresce a demanda por energia e combustíveis no mercado de 
aviação, incrementando iniciativas de mitigação de poluentes. Há motivações para a produção 
e comercialização do bioquerosene de aviação (bio-QAV), derivado de fontes renováveis, que 
reduz os danos ambientais por meio da compensação do carbono emitido em seu ciclo 
produtivo. Voos testes de empresas aéreas brasileiras têm utilizado 4% de bio-QAV (produzido 
a partir de etanol de milho, óleos e graxas residuais) em mistura com querosene de aviação, 
projetando que o modelo do biodiesel poderia ser também aplicado ao querosene vegetal. 
Porém, diversas oleaginosas têm encontrado dificuldade de acesso como matéria-prima 
destinada ao abastecimento da cadeia do biodiesel, já estabelecido no país a uma taxa de 6% 
em mistura no diesel de petróleo. Neste trabalho foi avaliado o cenário de produção de bio-
QAV comparando-o com as perspectivas iniciais e com a evolução do Programa Nacional de 
Produção e Uso de Biodiesel (PNPB). Conduzida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA) em 2004. A proposta inicial do PNPB previa a produção de biodiesel a partir de cultivos 
típicos da agricultura familiar, como a mamona e o dendê. No entanto, ainda hoje, estas 
matérias-primas ficam bastante atrás da soja e do sebo bovino – 81% e 13% respectivamente, 
além do número de agricultores familiares incluídos na cadeia produtiva do biodiesel, ser quase 
a metade do previsto inicialmente. Isso não significa que o PNPB está fadado ao fracasso, pois, 
ainda que dados do MDA apontem para queda no número de famílias integradas na cadeia 
produtiva, de 100 mil (2009) para 80 mil (2013), estima-se que 120 mil famílias sejam 
beneficiadas pelo programa até 2018 e sobre a produção anual, isso representa mais que o 
dobro da demanda prevista para os próximos anos. Camelina, algas e pinhão-manso são 
apontados como culturas energéticas capazes de suprir a demanda pelo bio-QAV, com os 
mesmos chamarizes de garantir alto desempenho à aviação, de não concorrerem com a 
produção de alimentos e propiciar benefícios ambientais e sociais aos pequenos produtores 
rurais. No entanto, tal como no início do PNPB, dificuldades técnicas exigirão intensos debates 
entre fabricantes e empresas de aviação com fornecedores de combustíveis, além de 
entidades certificadoras, produtores rurais e o governo. Considerou-se que o Brasil encontra-se 
em uma fase incipiente na estruturação da cadeia produtiva do bio-QAV, reforçando a 
necessidade de pesquisas para que o combustível se concretize em realidade. 


