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A DeltaCO2 – Assessoria e consultoria técnico-científica em 

sustentabilidade ambiental Ltda. iniciou suas atividades em 2008, 

na EsalqTec - incubadora tecnológica da Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz” – Esalq/USP, em Piracicaba/SP. 

 

Desde a sua fundação, a empresa tem realizado cálculos de 

pegada de carbono de produtos agrícolas e inventários de gases de 

efeito estufa com base em metodologias e protocolos 

reconhecidos internacionalmente. 

 

Pioneira no Brasil, a DeltaCO2 também elabora inventários 

customizados para empresas que necessitam quantificar as 

emissões de GEE de seus produtos. Inovadora, desenvolve 

pesquisas e fatores de emissão específicos através de medições 

diretas e in situ, proporcionando maior confiabilidade aos 

resultados. 

 

Atualmente, conta com maior variabilidade de serviços, tendo 

como objetivo quantificar os indicadores de sustentabilidade 

ambiental, qualidade do solo, emissão de gases do efeito estufa, 

uso e qualidade da água e diversidade biológica. 

 

A DeltaCO2 inspira confiança e proporciona a seus clientes 

transparência, visibilidade e maiores vantagens competitivas no 

mercado. 
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RESUMO EXECUTIVO 

Os impactos ambientais ligados ao agronegócio, resultantes principalmente de processos 

produtivos são atualmente muito questionados. O mercado consumidor está cada dia mais exigente, 

buscando produtos resultantes de processos mais “limpos”, com o mínimo impacto ambiental, 

sobretudo no que se refere à emissão de gases do efeito estufa (GEE). Nesse sentido, o objetivo 

deste levantamento foi avaliar as principais fontes de GEE e calcular a pegada de carbono (C) da 

produção de biodiesel de soja no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O levantamento da pegada de 

C abrangeu toda a cadeia de produção do biodiesel, desde a produção e transporte do grão de soja, a 

extração de óleo de soja bruto e a produção, transporte e distribuição do biodiesel. Foram estimadas 

as emissões de GEE devido à utilização de combustíveis fósseis em fontes móveis e estacionárias, 

de insumos agrícolas, industriais e eletricidade. Na etapa industrial foram obtidas informações de 

empresas com plantas industriais de esmagamento de soja e produção de biodiesel integradas e não 

integradas. Foram consideradas, ainda, diferentes rotas de distribuição do biocombustível no Brasil, 

além de um cenário de exportação do biodiesel do Porto de Santos até um porto na União Europeia. 

 

Etapas envolvidas no levantamento da pegada de Carbono do biodiesel de soja 

 

 

 

Considerando o cenário de exportação do biodiesel de soja para a União Europeia, a pegada de 

C do produto final variou de 26,5 a 29,2 gCO2e/ MJ de B100. Essa variação diz respeito aos tipos de 

plantas industriais avaliadas (plantas esmagadoras de soja e produção de biodiesel integradas e não 

integradas). A participação relativa da etapa agrícola na pegada de C do produto final ficou entre 27 

e 30%. Já a etapa de processamento do óleo apresentou uma variação de 14 a 31%. A etapa de 
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produção de biodiesel respondeu por uma faixa de 17 a 38% e a de transporte e distribuição do 

produto final até a Europa entre 21 e 22% da pegada de C do produto final.  

 

 

Para o cenário de distribuição do biodiesel em uma das rotas nacionais (Refinaria de Paulínia), 

a pegada de C variou de 23,1 a 25,8 gCO2e/ MJ de B100.  A participação relativa da etapa agrícola 

na pegada de C do produto final ficou entre 31 e 35%. Já a etapa de processamento do óleo 

apresentou uma variação de 16 a 35%. A etapa de produção de biodiesel respondeu por uma faixa de 

20 a 43% e a de transporte e distribuição do produto final até a refinaria em 10% da pegada de C 

final.  

 

 

No cenário de exportação do produto final (Porto de Santos - Porto na União Europeia), os 

resultados obtidos para o biodiesel de soja indicaram redução nas emissões de GEE em relação ao 

diesel europeu de 65 a 68%. Já no cenário de distribuição nacional (indústria – Porto de Santos, 
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Porto de Paranaguá ou Refinaria de Paulínia), a redução das emissões em relação ao diesel europeu 

variou de 68 a 72%. Esses valores de redução estão acima do limite mínimo de redução imposto 

pela Diretiva de Fontes de Energia Renovável (2009/28/EC) (35% de redução das emissões em 

relação ao combustível fóssil). Os resultados obtidos neste levantamento são favoráveis ao biodiesel 

de soja mesmo com a elevação do limite mínimo de redução das emissões previsto para entrar em 

vigor a partir de 2017 (50%) e 2018 (60%). 
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1. BASE NORMATIVA 

O cálculo da pegada de carbono do biodiesel de soja no Estado do Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul foi realizado com base nos principais protocolos de emissões de gases do efeito estufa 

(GEE) utilizados atualmente, a saber: 

 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, do Painel 

Intergovernamental para Mudanças Climáticas (IPCC), United Nations Framework 

Convention for Climate Change (UNFCCC).  

 ISO 14040:2006 Environmental management - Life cycle assessment - Principles and 

framework. 

 ISO 14044:2006 Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and 

guidelines.  

 PAS 2050: 2011. Publicly Available Specification (PAS) 2050. Specification for the 

assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services. BSI – British 

Standards. 

 ISO 14064-1:2006, Greenhouse gases – Part 1: Specification with guidance at the 

organization level for the quantification and reporting of greenhouse gas emissions and 

removals. 

 The Greenhouse Gas Protocol – A Corporate Accounting and Reporting Standard, 2008 

(Revised Edition). World Resources Institute (WRI) e World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD).  

 GHG Protocol Product Life Cycle Accounting & Reporting Standard, 2011. World 

Resources Institute (WRI) e World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD. 

 Norma ISO 14067: 2010. Carbon Footprint of products – Part 1: Quantification (draft). 

 DIRECTIVE 2009/28/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and 

amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC (hereinafter 

referred to as the RES Directive). Found at:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:EN:PDF.   

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=37456
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2. ESCOPO DO LEVANTAMENTO 

O objetivo deste levantamento foi avaliar as principais fontes de emissão de gases do efeito 

estufa (GEE) e calcular a pegada de carbono (C) da produção de biodiesel de soja no Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul. Para o levantamento foram consideradas as informações de propriedades 

agrícolas associadas à Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso (APROSOJA), 

as empresas ADM do Brasil (ADM), Amaggi Exportação e Importação Ltda. (Amaggi), Bunge 

Alimentos S/A (Bunge) e Cargill Agrícola S/A (Cargill), pertencentes à Associação Brasileira das 

Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE) e a empresa Biocamp, associada à União Brasileira do 

Biodiesel e Bioquerosene (UBRABIO).   

Esta avaliação incluiu diversas etapas na cadeia de produção do biodiesel, tendo início na 

produção de soja em 114 propriedades agrícolas (média dos anos agrícolas 2007/08, 2008/09 e 

2009/10). Foram estimadas as emissões de GEE devido à utilização de combustíveis, fertilizantes, 

calcário, defensivos agrícolas, sementes, energia elétrica e decomposição de restos culturais da 

cultura da soja.  

O estudo também abrangeu as emissões de GEE do processamento da soja em unidades 

industriais integradas e não integradas de produção de óleo de soja, refino do óleo bruto e produção 

do biodiesel. Foram calculadas as emissões relacionadas ao transporte rodoviário de soja, óleo de 

soja e biodiesel até os portos de Santos e Paranaguá e até a refinaria de Paulínia, com base nos dados 

de consumo de diesel (S1800).  Também foram contabilizadas as emissões do transporte marítimo 

de biodiesel à Europa, conforme referenciado na Diretiva Europeia (2009/28/EC).  Na Figura 1 tem-

se o esquema geral envolvendo as etapas na cadeia de produção e distribuição do biodiesel, 

incluídas no levantamento. 

 
 

Figura 1. Esquema geral das etapas incluídas no cálculo da pegada de carbono do biodiesel de soja. 
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Para a obtenção da pegada de C foram consideradas emissões dos seguintes GEE: dióxido de 

carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O). 

A metodologia utilizada para a estimativa das emissões considerou o levantamento de dados 

da atividade, seguido pela multiplicação destes pelos fatores específico de emissão de GEE. Os 

resultados para os gases N2O e CH4 foram convertidos em CO2 equivalente (CO2e), considerando a 

concentração e o potencial de aquecimento global de cada gás, seguindo-se o Fourth Assessment 

Report (AR4) do IPCC (2007). 

Segue uma descrição detalhada das informações levantadas, necessárias para o cálculo das 

emissões de GEE na produção de biodiesel de soja. 

 

Produção de soja 

Elaboração de inventários de GEE em 36 propriedades no ano agrícola 2007/08, 32 

propriedades em 2008/09 e 46 em 2009/10. Essa diferença no número de propriedades entre os anos 

agrícolas está associada à entrada e saída de propriedades no Projeto Referência da APROSOJA, o 

qual representou a principal base de dados utilizada para a execução deste levantamento. As fontes 

de emissão de GEE avaliadas foram: 

 Combustíveis utilizados em veículos da frota das fazendas; 

 Aplicação de fertilizantes nitrogenados; 

 Aplicação de outros fertilizantes; 

 Aplicação de calcário; 

 Aplicação de insumos orgânicos; 

 Eletricidade consumida nas fazendas; 

 Quantidade de sementes utilizada; 

 Utilização de defensivos agrícolas (herbicida, fungicida, inseticida, outros); 

 Emissões indiretas na produção e transporte de insumos agrícolas e combustíveis. 

 

Processamento do óleo de soja 

Elaboração de inventários de emissões de GEE no processamento de óleo de soja (extração 

do óleo) realizado pelas empresas ADM, Cargill, Bunge e Amaggi, associadas à ABIOVE. Esta 

etapa englobou ainda as emissões do armazenamento da soja em silos. As fontes de emissão 

avaliadas foram: 
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 Combustão estacionária em geradores, caldeiras e silos; 

 Eletricidade consumida nas fábricas e silos; 

 Emissões indiretas na produção e transporte de insumos industriais e combustíveis. 

 

Produção de biodiesel 

Elaboração de inventários de emissões de GEE na produção industrial do biodiesel realizado 

pelas empresas ADM e Biocamp. Esta etapa abrangeu ainda o refino de óleo de soja bruto para 

posterior obtenção do biocombustível. As fontes de emissão avaliadas foram: 

 Combustão estacionária em geradores e caldeiras; 

 Eletricidade consumida nas fábricas; 

 Emissões indiretas na produção e transporte de insumos industriais, entre eles o hexano, 

metilato, metanol, nitrogênio, etc.; 

 Emissões indiretas na produção e transporte de combustíveis. 

 

Transporte de soja, óleo de soja bruto e distribuição de biodiesel 

 Elaboração de inventários de emissões de GEE do transporte rodoviário de soja, óleo de soja 

bruto e biodiesel produzido no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O consumo de combustível dos 

veículos utilizados no transporte foi informado pela Associação de Transporte Rodoviário do Brasil 

(ATR). As fontes de emissão avaliadas foram: 

 Combustíveis utilizados no transporte da soja para as fábricas; 

 Combustíveis utilizados no transporte de óleo de soja bruto para as fábricas de produção de 

biodiesel; 

 Combustíveis utilizados no transporte de biodiesel de soja das fábricas aos portos de Santos, 

Paranaguá e à refinaria de Paulínia; 

 Combustível utilizado no transporte de biodiesel de soja para um porto na Europa (porto de 

referência adotado pela Diretiva Europeia
1
). 

 

 

 

                                                 
1
 Considerando a distância entre o Brasil e um porto na União Europeia de 5500 milhas náuticas (WELL-TO-TANK 

Report, 2006). 
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3. PERÍODO AVALIADO 

O período de referência do levantamento da pegada de carbono do biodiesel de soja 

compreendeu os meses de junho de 2008 a julho de 2009. Este período foi definido como ano base 

da pegada de carbono, a partir do qual foram obtidas as informações da etapa industrial de produção 

do biodiesel. Os dados obtidos no ano base poderão ser comparados à estudos posteriores das 

empresas. Ressalta-se, no entanto, que os dados da produção de soja (etapa agrícola) são uma média 

das safras 2007/08, 2009/10 e 2010/11.  

 

4. ALOCAÇÃO DAS EMISSÕES 

A alocação das emissões de GEE foi realizada com base em massa e com base na energia 

contida nos produtos e subprodutos da cadeia do biodiesel de soja. No caso das emissões de GEE da 

produção agrícola da soja, foram utilizados os seguintes critérios da norma ISO 14044: 

1. Sempre que possível, a alocação de emissões foi evitada, analisando-se separadamente os 

sistemas de produção dos diversos produtos produzidos na mesma área; 

2. Quando não foi possível analisar separadamente os insumos aplicados para cada cultura, 

tais como aplicação de calcário no solo, utilização de energia elétrica na fazenda, entre outros, 

utilizou-se o critério de alocação com base em área de produção de cada cultura no mesmo ano 

agrícola. 

 

5. FASES DA PEGADA DE CARBONO 

A pegada de C do biodiesel de soja foi calculada em quatro fases, descritas a seguir: 

5.1 Fase agrícola. Incluiu a produção de soja no campo; 

5.2 Fase de Processamento do Óleo de Soja. Incluiu o transporte rodoviário de soja em grão, 

armazenamento em silos e processamento industrial do óleo de soja bruto nas unidades 

industriais; 
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5.3 Fase de Produção do Biodiesel de Soja. Incluiu o transporte de óleo de soja bruto até as 

fábricas, a etapa de refino do óleo e a produção de biodiesel; 

5.4 Fase de Transporte e Distribuição do Biodiesel. Esta fase trata somente do transporte e 

distribuição do produto final (biodiesel) para diferentes rotas. Inclui dois cenários de 

escoamento do biodiesel:  

o Transporte rodoviário do biodiesel das unidades industriais até o Porto de Santos, Porto 

de Paranaguá e até a Refinaria de Paulínia; 

o Transporte rodoviário do biodiesel até o Porto de Santos e transporte marítimo até um 

porto na União Europeia (distância de 5500 milhas náuticas). 

 

6. FATORES DE EMISSÃO 

a) Emissões do solo – adubação nitrogenada, compostos orgânicos e calcário: IPCC (2006). 

b) Emissões na combustão da gasolina, diesel, GLP, óleo residual, etanol e biodiesel: IPCC 

(2006). 

c) Emissões do diesel para fins de comparação com o biodiesel conforme a Diretiva 

Europeia: Directive 98/70/EC. 

d) Emissões no ciclo de vida do etanol: Macedo et al. (2008). 

e) Emissões do ciclo de vida do biodiesel: Almeida et al. (2008). 

f) Emissões na produção e transporte de adubos nitrogenados, potássicos e fosfatados: 

West & Marland (2002). 

g) Emissões na produção e transporte de calcário, fungicidas, inseticidas, herbicidas, 

acaricidas, combustíveis fósseis e insumos industriais: Ecoinvent versão 7.3.2 (2011). 

h) Emissões pela geração de eletricidade: MCT (2010). 

 

7. FATORES DE CONVERSÃO UTILIZADOS 

 Densidade do biodiesel: 0,88 kg/ l 

 Poder calorífico inferior (PCI) 
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 - soja: 39,62 MJ/ kg soja  

 - farelo de soja: 19,39 MJ/ kg farelo 

 - óleo de soja bruto: 39,43 MJ/ kg óleo 

 Alocações em base de massa 

- Extração: 80% farelo e 20% óleo de soja bruto  

- Produção de biodiesel: 98% biodiesel e 2% glicerina (planta integrada) e 90% biodiesel e 

10% glicerina (plantas não integradas) 

 Alocações em base energética (Diretiva Europeia 2009/28/EC) 

- Extração: 64% farelo e 36% óleo de soja bruto 

- Produção de biodiesel: 94% biodiesel e 6% glicerina 

 Densidade energética do biodiesel (Diretiva Europeia 2009/28/EC): 37,2 MJ/ kg biodiesel 

 Densidade energética do diesel (Diretiva Europeia 2009/28/EC): 42,8 MJ/ kg diesel 
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8. RESULTADOS 

 Pegada de Carbono do Biodiesel de Soja 

Na Tabela 1 tem-se a pegada de C final do biodiesel de soja, expressos em gramas de CO2e 

por kilograma de B100 e em gramas de CO2e por Mega Joule (MJ) de B100, entregue em três rotas 

de distribuição no Brasil (Porto de Santos, Porto de Paranaguá e Refinaria de Paulínia) e em um 

porto da União Europeia. Os valores das pegadas de C são apresentados em faixas de variação, 

englobando os valores obtidos em plantas industriais integradas e não integradas. 

Tabela 1. Pegada de carbono em gramas de CO2e por unidade de massa (kg) e energia (MJ) de 

biodiesel de soja (B100). 

Destino do biodiesel Pegada de carbono 

 gCO2e/ kg biodiesel 

Porto de Santos 627 – 993 

Porto de Paranaguá 642 – 1007 

Refinaria de Paulínia 615 – 980 

Porto na União Europeia      

(a partir do Porto de Santos) 
755 - 1107 

 gCO2e/ MJ biodiesel 

Porto de Santos 23,4 – 26,1 

Porto de Paranaguá 23,8 – 26,5 

Refinaria de Paulínia 23,1 – 25,8 

Porto na União Europeia      

(a partir do Porto de Santos) 
26,5 – 29,2 

A partir dos dados da Tabela 1, é possível observar que dentre as rotas nacionais de 

distribuição do produto final, o destino do biodiesel à refinaria de Paulínia foi o que apresentou os 

menores valores de pegada de C (615 – 980 g CO2e/ kg de B100 e 23,1 – 25,8 g CO2e/ MJ de 

B100). A faixa de variação da pegada de C para o cenário de exportação do biodiesel de soja à 

Europa ficou entre 755 e 1107 g CO2e/ kg de B100 e 26,5 e 29,2 g CO2e/ MJ de B100. 

Na Tabela 2 e Tabela 3 encontram-se a participação relativa de cada etapa da cadeia produtiva 

do biodiesel de soja no valor da pegada de C do produto final, com as alocações em massa e energia, 

respectivamente. A participação relativa da etapa de transporte de biodiesel foi obtida considerando 

as três rotas de distribuição do biocombustível no Brasil e o produto entregue em um porto da União 

Europeia. 
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Tabela 2. Participação relativa (%) das etapas da cadeia de produção do biodiesel na pegada de 

carbono final do B100 (alocação em massa). 

Destino do B100 Etapa Participação relativa (%) 

  Alocação em massa 

Porto de Santos 

Agrícola 32 – 50 

Processamento do óleo de soja 6 – 7 

Produção de biodiesel 27 – 51 

Transporte de biodiesel 11 – 16 

Refinaria de Paulínia 

Agrícola 32 – 51 

Processamento do óleo de soja 6 – 7 

Produção de biodiesel 27 – 52 

Transporte de biodiesel 10 – 14 

Porto de Paranaguá 

Agrícola 31 – 49 

Processamento do óleo de soja 5 – 7 

Produção de biodiesel 11 – 26 

Transporte de biodiesel 13 – 18 

Porto na União 

Europeia 

Agrícola 29 – 42 

Processamento do óleo de soja 5 – 7 

Produção de biodiesel 23 – 46 

Transporte de biodiesel 20 – 28 

 

Tabela 3. Participação relativa (%) das etapas da cadeia de produção do biodiesel na pegada de 

carbono final do B100 (alocação em energia). 

Destino do B100 Etapa Participação relativa (%) 

  Alocação em energia 

Porto de Santos 

Agrícola 31 – 34 

Processamento do óleo de soja 16 – 35 

Produção de biodiesel 19 – 42 

Transporte de biodiesel 12 

Refinaria de Paulínia 

Agrícola 31 – 35 

Processamento do óleo de soja 16 – 35 

Produção de biodiesel 20 – 43 

Transporte de biodiesel 10 

Porto de Paranaguá 

Agrícola 30 – 33 

Processamento do óleo de soja 15 – 34 

Produção de biodiesel 19 – 42 

Transporte de biodiesel
1
 13 

Porto na União 

Europeia 

Agrícola 27 – 30 

Processamento do óleo de soja 14 – 31 

Produção de biodiesel 17 – 38 

Transporte de biodiesel 21 – 22 
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A partir da Tabela 2 é possível observar a etapa agrícola e a etapa de produção de biodiesel 

foram aquelas que mais participaram dos valores da pegada de C do produto final. Tais etapas foram 

as mais emissoras tanto na abordagem de alocação em massa como quando a alocação foi feita em 

base energética (Tabela 3).  

Na Figura 2 tem-se uma representação gráfica da variação da pegada de carbono do biodiesel 

(gCO2e/ MJ B100) produzido em plantas industriais integradas e não integradas, transportado do 

Porto de Santos até um porto de referência na União Europeia, além da participação relativa de cada 

etapa na pegada de carbono final do biodiesel.  

 

 

Figura 2. Variação da pegada de C do biodiesel de soja (gCO2e/ MJ B100), produzido em plantas 

industriais integradas e não integradas, transportado para o Porto de Santos com destino final em 

um porto na União Europeia e participação relativa das etapas da cadeia de produção do biodiesel 

na pegada de C final do produto. 

 

Considerando o cenário de exportação do biodiesel para a União Europeia, a participação 

relativa da etapa agrícola na pegada de C do produto final ficou entre 27 e 30%. Já a etapa de 

processamento do óleo apresentou uma variação de 14 a 31%. A etapa de produção de biodiesel 

respondeu por uma faixa de 17 a 38% e a de transporte e distribuição do produto final até a Europa 

entre 21 e 22% da pegada de C.  
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Na Figura 3 tem-se uma representação gráfica da variação da pegada de C do biodiesel 

(gCO2e/ MJ B100) produzido em plantas industriais integradas e não integradas e transportado para 

a Refinaria de Paulínia, além da participação relativa de cada etapa na pegada de carbono final do 

biodiesel.  

 

 

 
Figura 3. Variação da pegada de C do biodiesel de soja (g CO2e/ MJ B100), produzido em plantas 

industriais integradas e não integradas e transportado para a Refinaria de Paulínia e participação 

relativa das etapas da cadeia de produção do biodiesel na pegada de C final do produto. 

 

 A partir da Figura 3, é possível observar uma mudança na distribuição da participação 

relativa das etapas em relação à pegada de C do produto final, quando comparado à distribuição das 

etapas no cenário de exportação do biodiesel. Isso pode ser observado principalmente em relação à a 

participação relativa da etapa de transporte de biodiesel (10%), como era esperado. 

 

 Pegada de Carbono de produtos e sub-produtos da cadeia do biodiesel de soja 

A pegada de carbono de alguns produtos e sub-produtos obtidos ao longo da cadeia produtiva 

do biodiesel de soja encontra-se na Tabela 4. 

 

 

 



Pegada de Carbono na Produção de Biodiesel de Soja 

 

 

DELTACO2 Sustentabilidade Ambiental   16 

 

Tabela 4. Pegada de carbono de produtos/ subprodutos da cadeia produtiva do biodiesel de soja. 

Produto/ Subproduto Pegada de carbono (gCO2e/ MJ) 

Soja em grão 8,0 

Farelo de soja 16,2 – 17,7 

Óleo de soja bruto
1
 16,4 – 17,9 

1 
Pegada de C referente ao óleo de soja que é utilizado para produção de biodiesel. 

A pegada de C do farelo de soja, produzido em plantas industriais integradas e não integradas, 

variou de 16,2 a 17,7 gCO2e/ MJ. Já para o óleo de soja bruto a variação foi de 16,4 a 17,9 gCO2e/ 

MJ. No caso da pegada de C da soja em grão (8,0 gCO2e/ MJ)  não foi gerada uma faixa de 

variação, uma vez que o grão de soja não foi produzido em plantas industriais, e sim na etapa 

agrícola.  

 

9. BIODIESEL DE SOJA DO MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL VS. DIESEL 

EUROPEU 

A redução de emissões de GEE do biodiesel de soja produzido no Mato Grosso e Mato Grosso 

do Sul em relação ao diesel utilizado como referência pela Diretiva Europeia (2009/28/EC) 

encontra-se na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Redução das emissões de GEE do biodiesel de soja em relação ao diesel da União 

Europeia. 

Destino do B100 Pegada de C do biodiesel de soja Redução das emissões de GEE 

 gCO2e/MJ B100 % em relação ao Diesel
1
 

Porto de Santos 23,4 – 26,1 69 – 72 

Porto de Paranaguá 23,8 – 26,5 68 – 72 

Refinaria de Paulínia 23,1 – 25,8 69 – 72  

Porto União Europeia
2
 26,5 – 29,2 65 – 68 

1
 Considerando o Fator de Emissão de 83,8 g CO2e/ MJ diesel; 

2
 Biodiesel partindo do Porto de Santos 

(Brasil). 
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Considerando o cenário de distribuição nacional do biodiesel, observa-se que a porcentagem 

de redução das emissões de GEE em relação ao diesel europeu ficou entre 68 e 72%. Da mesma 

forma para o cenário de exportação do biocombustível (Porto de Santos – Porto na EU) a redução 

(65-68%) está bastante acima do limite mínimo imposto pela Diretiva de Fontes de Energia 

Renovável (2009/28/EC) a partir de 2010 (35% de redução das emissões em relação ao combustível 

fóssil).  

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos para a exportação do biodiesel de soja, independentemente do tipo de 

planta industrial considerada, indicam que os valores de redução das emissões de GEE do biodiesel 

em relação ao diesel europeu estão acima do limite mínimo de redução imposto pela Diretiva de 

Fontes de Energia Renovável (2009/28/EC) (35% de redução das emissões em relação ao 

combustível fóssil). Os resultados são favoráveis ao biodiesel de soja mesmo com a elevação do 

limite mínimo de redução das emissões previsto para entrar em vigor a partir de 2017 (50%) e 2018 

(60%). 

A alocação dos dados em base de energia e massa mostrou que as etapas agrícola e de 

produção industrial do B100 são as que mais participam da pegada de carbono do produto final. 

Em relação à etapa agrícola de produção da soja, é importante ressaltar que a pegada de C 

pode variar de acordo com a adoção de determinadas técnicas de manejo e, ainda, com o aumento da 

produtividade, principalmente em outras regiões do país. Da mesma forma, o transporte a partir de 

outras regiões de produção, ou via ferroviária também pode contribuir para a geração de novos 

valores. 

Portanto, a evolução das técnicas produtivas, a melhoria das condições logísticas e o 

desenvolvimento de fatores de emissão específicos para a produção da soja brasileira, poderão 

contribuir para a diminuição da pegada de carbono do biodiesel de soja, tornando-o ainda mais 

competitivo no mercado interno e externo. 
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ANEXO 1. PROPRIEDADES AVALIADAS NO INVENTÁRIO DE EMISSÕES DE GEE 

DA ETAPA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA DA SOJA 

 

 

Figura 1. Propriedades agrícolas avaliadas nos anos safra 2007/08, 2008/09 e 2009/10 no estado do 

Mato Grosso. 
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ANEXO 2. FLUXOGRAMA DA CADEIA PRODUTIVA DO BIODIESEL DE SOJA 

 

Figura 2. Fluxograma da cadeia produtiva do biodiesel de soja incluindo o transporte e distribuição 

para três rotas (Porto de Santos, Porto de Paranaguá e Porto na União Europeia).  
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ANEXO 3. RESUMO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

      Tabela 1. Resumo dos resultados obtidos da pegada de carbono (em base de massa e energia) para cada etapa da produção do biodiesel 

de soja e participação relativa (%) de cada etapa no valor da pegada de carbono do produto final. 

 

gCO2e/kgB100 % gCO2e/MJ B100 %

Agrícola 316 32 - 50 8,0 31 - 34

Processamento de soja 42 - 55 6 - 7 4,1 - 8,2 16 - 35

Produção de biodiesel 168 - 510 27 - 51 4,5 -11 19 - 42

Transporte de biodiesel1 101 - 112 11 - 16 2,7 - 3,0 12

Total1 627 - 993 100 23,4 - 26,1 100

Agrícola 316 32 - 51 8,0 31 - 35

Processamento de soja 42 - 55 6 - 7 4,1 - 8,2 16 - 35

Produção de biodiesel 168 - 510 27 - 52 4,5 - 11,0 20 - 43

Transporte de biodiesel2 89 - 99 10 - 14 2,4 - 2,7 10

Total2 615 - 980 100 23,1 - 25,8 100

Agrícola 316 31 - 49 8,0 30 - 33

Processamento de soja 42 - 55 5 - 7 4,1 - 8,2 15 - 34

Produção de biodiesel 168 - 510 26 - 51 4,5 - 11,0 19 - 42

Transporte de biodiesel3 116 - 126 13 - 18 3,1- 3,4 13

Total3 642 - 1007 100 23,8 - 26,5 100

Agrícola 316 29 - 42 8,0 27 - 30

Processamento de soja 51 - 55 5 - 7 8 ,2 - 4,1 14 - 31

Produção de biodiesel 173 - 510 23 - 46 4,5 - 11,0 17 - 38

Transporte de biodiesel4 215 - 226 20 - 28 5, 8 - 6,1 21 - 22

Total4 755 - 1107 100 26,5 - 29,2 100

Destino das rotas de transporte do biodiesel

1 - Porto de Santos, 2 - Paulínia, 3 - Porto de Paranaguá, 4 - União Européia, partindo do Porto de Santos
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