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“Tais misturas podem ser produzidas de diferentes matérias primas, como o 

açúcar ou os resíduos celulósicos entre os vários tipos de biomassa, além 

dos próprios óleos vegetais.” 

“A competição entre as soluções mais eficientes se dará entre espécies, 

combustíveis, tecnologias, regiões e países, de forma evolutiva, continuada 

e darwiniana, cenário no qual as melhores opções terminarão prevalecendo 

sobre as demais”

(Trechos extraídos do capítulo 5, de minha lavra, que compôs o livro “Combustíveis no Brasil 

Desafios e Perspectivas”, organizado e editado em 2012 pela ANP)

Biocombustíveis para o ciclo diesel: 

a molécula e o produto 
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Mandatos e outros subsídios

Na Europa:

Os mandatos para biodiesel valem para HVO. Por exemplo, 

em países que utilizam B10, pode-se substituir o biodiesel por 

HVO total ou parcialmente. 

Nos EUA: 

O subsídio de US$ 1/galão vale tanto para biodiesel como para 

HVO. Além disso, há a negociação de créditos de carbono, 

principalmente na Califórnia. Em geral, a pegada de carbono 

do biodiesel é similar à pegada de carbono do HVO.
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Fonte: HVO making it big, Current and planned HVO production units.

Unidades de Produção de HVO no Mundo
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Capacidade HVO União Europeia (1.000 t)

Fonte: HVO making it big.



Produção Mundial Biodiesel e HVO 2011-2018 (1.000 t) 6

Fonte: Biodiesel 2018/2019. Report on Progress and Future Prospects – Excerpt from the UFOP Annual Report.



Biodiesel e HVO/BioQav 

Matérias-Primas
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Biodiesel HVO/BioQav

Gorduras Animais

Óleo de Fritura Usado

Canola

Amendoim Soja

Palma

Algodão

Girassol

Inajá

Tucumã

Macaúba

Buriti

Pinhão-manso

Camelina

Etanol

Butanol

Licor Negro

Resíduos Sólidos 
Urbanos

Açúcares



Ésteres e ácidos  
graxos 

hidroprocessados
(HEFA)

Óleo 
de Soja

Óleo de
Palma

Óleo de 
Macaúba

Gaseificação e Síntese 
de Fischer-Tropsch

(FT)

Bagaço e 
Palha de 

Cana-de-açúcar

Recursos 
Florestais

(Eucalípto)

Alcohol to Jet (ATJ)

Etanol

Isobutanol

Rotas de Produção do BioQav
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HRL/HEFA – Hydroprocessed esters
& fatty acids

FT-SPK – Fischer Tropsch synthetic
paraffinic querosene

ATJ – Alcohol to Jet

FRJ – Fermented renewable jet

PTJ/HPO – Pyrolysis oil to
jet/hydrogenated pyrolysis oil
(ainda não homologada pela 
ASTM) 

Principais

95% dos processos 
utilizam óleos e gorduras 
(hidrotratamento)

Outros 5% Fischer 
Tropsch (biomassa 
residual), açúcar e álcool

No Brasil, o custo de 
produção de HVO é maior 
do que o do biodiesel. 
Isso porque o hidrogênio 
é obtido a partir do gás 
natural, insumo caro no 
país. 



Desafios do Setor de Aviação Civil 

para o BIOQAV - Próximos 10 anos
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Criação de MARCO 
REGULATÓRIO que estabeleça
as políticas necessárias para o 

Programa Nacional do 
Bioquerosene de Aviação

Aspectos 
regulatórios 

técnicos
Definições
tributárias

Políticas de 
incentivo à PDITT

Coordenação 
Política

Governança

Políticas de 
investimentos na 

cadeia de 
produção

Políticas Sociais

Políticas de Meio
Ambiente


