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A entrada em vigor do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel
(PNPB) consolida o empenho do Governo Federal em fomentar a produção nacional
desse biocombustível. O programa incentiva a inserção da agricultura familiar na cadeia
produtiva de biodiesel, promovendo a inclusão social dessa parcela da população. O
PNPB estabelece a obrigatoriedade da adição de 2% de biodiesel ao diesel mineral (B2)
a partir de 2008, percentual que se elevará a 5% em 2013. A demanda de biodiesel
criada por esse programa poderá não ser atendida se os entraves presentes na sua cadeia
de produção não forem removidos. Sendo a falta de matérias-primas apontada como o
principal obstáculo à produção, o enfoque se deu nas principais dificuldades enfrentadas
pela agricultura familiar. O estudo se voltou para o caso da Bahia, por já apresentar uma
cadeia de produção de oleaginosas estruturada e devido a sua posição de destaque na
produção nacional de biodiesel. Foram analisados os impactos decorrentes da adoção de
políticas públicas estaduais, voltadas para a agricultura familiar, na produção de óleo
vegetal para a produção de biodiesel. Os cenários de oferta de óleo vegetal na Bahia
mostram que o apoio do governo estadual à agricultura familiar favorece a produção de
biodiesel, permitindo quantificar o percentual da contribuição da agricultura familiar na
Bahia para as metas estipuladas pelo PNPB.
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The commencement of the National Program for the Production and Use of
Biodiesel (PNPB) consolidates the efforts of the Federal Government to stimulate the
national production of this biofuel. The program is aimed at the insertion of small
family farmers in the productive chain of biodiesel, promoting the social inclusion of
this part of the population. PNPB stipulates that 2% of biodiesel must be blended with
diesel oil (B2) from 2008 on, a percentage that will reach 5% in 2013. However, the
demand for biodiesel created by this program may not be met if the blockages in the
production chain are not removed. Since the absence of raw material is highlighted as
the main obstacle to production, the main difficulties faced by family farmers were
focused on. The study dealt specifically with the case of Bahia, since it already has a
structured production chain of vegetable oil seeds and because of its leading position in
the national production of biodiesel. Impacts resulting from the adoption of state public
policies aimed at family farmers who produce vegetable oil for the production of
biodiesel were analyzed. Vegetable oil supply scenarios in Bahia show that state
government support for family farming benefits biodiesel production, allowing to
estimate the percentage of the participation of family agriculture in Bahia to meet the
targets set in the PNPB.
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1.

INTRODUÇÃO

As discussões sobre os biocombustíveis têm ganhado cada vez mais espaço no debate
internacional e não é à toa. Nos últimos anos, a preocupação com o aquecimento global
e as mudanças climáticas tem levado os países a buscar soluções para frear o consumo
de combustíveis fósseis. Dentre elas, ganham destaque as estratégias pensadas para o
setor de transportes, responsável no ano de 2005 por 23,4% (aproximadamente 1/4) das
emissões mundiais 1 de gases de efeito estufa (GEE) 2 derivadas da queima de
combustíveis fósseis (IEA, 2007). As emissões desse setor têm aumentado com uma
velocidade preocupante, revelando taxas anuais de crescimento de 2,5% em termos
globais e 4,4%, quando se olha apenas para os países em desenvolvimento
(DALKMANN et al., 2007).
Há um amplo conjunto de medidas que podem ser implementadas no setor de
transportes, visando à redução das emissões de GEE. Como exemplos de tais medidas,
podem ser citados: a substituição de energia de origem fóssil por energia renovável e
melhorias na eficiência dos combustíveis utilizados (DUBEUX, 2007). Esta última, no
entanto, tem tido seus efeitos minimizados pelo aumento do número de carros e
quilometragem percorrida. Na opinião de DALKMANN et al. (2007), a adoção de
tecnologias mais limpas e ambientalmente corretas certamente induz à redução da
emissão de GEE, mas seu impacto é muito mais forte, se combinadas com políticas
estruturantes e integradas para o setor.
No Brasil, não existe a obrigação de redução de gases causadores de poluição global,
salvo o controle da emissão de gases destruidores da camada de ozônio, implementado
no país de acordo com as regras estabelecidas pelo Protocolo de Montreal. Os
programas brasileiros voltados para a proteção da atmosfera se limitam ao controle da
poluição local e regional, como o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos
Automotores (PROCONVE), que estipula limites máximos para a emissão de poluentes
1

As emissões mundiais calculadas para o setor de transportes incluem bunkers e aviação internacional
(IEA, 2007).
2
Os chamados gases de efeito estufa são assim denominados por apresentar a característica de reter a
radiação térmica emitida pela Terra, contribuindo para o aquecimento do planeta. O aumento da
concentração de tais gases na atmosfera pode intensificar o efeito estufa, alterando as condições
climáticas do planeta.

1

automotivos para novos veículos (DUBEUX, 2007). Contudo, podem ser citados alguns
programas governamentais que contribuem significativamente para a redução de GEE,
embora não seja este seu objetivo final. São exemplos de tais programas o Programa
Nacional do Álcool (PROÁLCOOL) 3 e o Programa Nacional de Racionalização do Uso
de Derivados de Petróleo e do Gás Natural (CONPET) 4 (MONTEIRO, 2007).
Nesse contexto, se insere o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel
(PNPB), lançado pelo Governo Federal com o objetivo de incentivar a produção
sustentável desse biocombustível, inserindo mais uma componente renovável na matriz
energética nacional ao mesmo tempo em que se reduz a dependência das importações de
petróleo (PNPB, 2008). Da mesma forma que o PROÁLCOOL e o CONPET, o PNPB
incorpora uma importante componente ambiental ao promover a redução de GEE, tendo
em vista a substituição do uso do diesel mineral pelo biodiesel, o que caracteriza a
substituição de energia fóssil por energia renovável.
Os objetivos do programa são ainda mais audaciosos e vislumbram a inclusão social e o
desenvolvimento regional, promovendo a geração de emprego e renda. Para atingir esse
objetivo, o governo buscou incentivar o plantio de oleaginosas pela agricultura familiar,
através de mecanismos diretos e indiretos incluídos no PNPB. Os mecanismos diretos
envolvem a concessão de crédito aos agricultores familiares através do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Aqueles agricultores
que quiserem fazer parte da cadeia de produção do biodiesel poderão contar com uma
linha de crédito adicional do PRONAF para o cultivo de oleaginosas. Os mecanismos
indiretos ocorrem no âmbito do Selo Combustível Social (SCS), que garante benefícios
fiscais para os produtores de biodiesel que adquirirem oleaginosas plantadas pela
agricultura familiar para serem utilizadas como matéria-prima na produção de biodiesel,
permitindo, ainda, sua participação nos leilões da Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP) (PNPB, 2008).

3

O PROÁLCOOL foi criado em 1975 com o objetivo de incentivar a produção de álcool, promovendo a
substituição em larga escala dos derivados de petróleo.
4
O CONPET foi promovido pelo Ministério de Minas e Energia (MME) em conjunto com representantes
do Governo Federal e da iniciativa provada, visando incentivar o uso eficiente de fontes de energia não
renováveis no setor de transportes, além das residências, comércio, indústria e agropecuária (CONPET,
2008).

2

O PNPB estipula a obrigatoriedade de adição de 2% de biodiesel ao diesel
comercializado ao consumidor, denominado de B2, a partir de 2008. Essa participação
do biodiesel na mistura deverá aumentar para 5%, tornando-se obrigatória a partir de
2013. Considerando a produção nacional de óleo diesel de 39,1 bilhões de litros em
2007, calcula-se uma demanda estimada de 0,8 bilhão de litros de biodiesel para o ano
de 2008 e 2,1 bilhões de litros para 2013. Ressalta-se que, embora ainda em caráter
extra-oficial, o governo vem sinalizando a possibilidade de antecipar a meta do B5 para
o ano de 2010. Recentemente, foi publicada pelo Conselho Nacional de Política
Energética, do Ministério de Minas e Energia, a resolução que eleva de 2% para 3% a
mistura obrigatória de biodiesel ao diesel mineral a partir do dia 1º de julho do ano
corrente. No ano de 2008, portanto, haverá dois teores de adição de biodiesel ao diesel
mineral: B2 no 1º semestre e B3 no 2º semestre. Na ausência de alterações adicionais, a
exigência de mistura de biodiesel permanecerá no patamar de 3% no ano de 2009. Tal
medida atende aos interesses dos produtores de biodiesel, pois o aumento da demanda
pelo produto confere mais segurança aos investimentos que estão sendo realizados. Os
argumentos que defendem a antecipação das metas são sustentados pela capacidade
atualmente autorizada de produção de biodiesel no país, estimada em 2,5 bilhões de
litros de biodiesel. Apesar do entusiasmo demonstrado pelo governo, a produção
nacional de biodiesel puro, ou B100, chegou apenas a 0,4 bilhão de litros no ano de
2007. Será preciso, portanto, repetir esse volume de produção de biodiesel no 1º
semestre de 2008 para cumprir a meta estabelecida pelo governo de B2. O esforço
deverá ser ainda maior para atender a nova demanda nacional de biodiesel, que
aumentou para 0,6 bilhão de litros a partir de julho desse ano, com a publicação da nova
resolução, tendo passado ao equivalente a 1,2 bilhões de litros, caso não haja aumento
da demanda por diesel, a partir de 2009 (ANP, 2008).
Essa realidade de baixa produção frente às metas governamentais e capacidade ociosa
das usinas produtoras de biodiesel é o resultado de uma série de obstáculos presentes ao
longo de toda a cadeia produtiva. As dificuldades enfrentadas são de natureza distinta e
vão desde a fase agrícola até a etapa final de comercialização do biocombustível. Em
particular, a falta de matérias-primas provenientes da agricultura familiar tem sido
apontada como o principal gargalo na cadeia de produção de biodiesel. Tal fato pode ser
atribuído à desorganização e inadequação dos sistemas de produção vigentes. O uso de
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sementes não certificadas, tratos culturais inadequados e procedimentos incorretos de
colheita reduzem substancialmente a produtividade das oleaginosas, o que compromete
muito a produção final (SANTANA et al., 2007).
Nessa etapa inicial do PNPB, a produção de oleaginosas pela agricultura familiar se
mostra ainda incipiente, o que tem levado os grandes produtores de biodiesel a utilizar a
soja, cultivada em grande escala pelo agronegócio, para atender à demanda de biodiesel
e viabilizar sua produção (LA ROVERE et al., 2007). Verifica-se que das 152 usinas de
biodiesel atualmente mapeadas, 68 declaram utilizar, ao menos parcialmente, a soja
como matéria-prima na produção (BIODIESEL BR, 2008).
Não sendo possível tratar detalhadamente de todos os entraves à produção de biodiesel
no país em um único trabalho, optou-se por privilegiar a análise da etapa agrícola, uma
vez que esta constitui a base da cadeia de produção de biodiesel. Em particular, buscouse investigar em que medida as políticas públicas estaduais voltadas para a agricultura
familiar podem influenciar a produção de biodiesel, já que os incentivos federais têm se
mostrado insuficientes até então. Adota-se como hipótese que uma atuação mais forte
por parte da administração pública estadual pode contribuir para a participação da
agricultura familiar na produção de biodiesel para as metas estabelecidas pelo PNPB.
Para ilustrar a análise, escolheu-se o estado da Bahia, que conta com uma cadeia já
estruturada de produção de oleaginosas e se coloca como o 2º maior estado produtor de
biodiesel no país, perdendo apenas para o estado de Goiás (ANP, 2008). Embora se
tome o estado baiano como objeto da análise, os resultados obtidos poderão servir como
ferramenta para reflexão em outros estados da Região Nordeste, já que as dificuldades
com as quais se depara a agricultura familiar baiana se reproduzem em outras
localidades.
1.1

Objetivos

A presente dissertação tem como objetivo geral avaliar o impacto da adoção de um
conjunto adequado de políticas públicas, por parte do governo estadual, destinadas a
sanar as principais dificuldades enfrentadas pela agricultura familiar, na produção
estadual de óleo vegetal para a produção de biodiesel. Espera-se que a adoção de tais
políticas acarrete em expansão da fronteira agrícola no estado analisado, bem como no
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aumento da produtividade das oleaginosas cultivadas, sendo estas as molas propulsoras
da participação da agricultura familiar na produção de óleo vegetal para a produção de
biodiesel do PNPB.
Os objetivos específicos podem ser sumarizados da seguinte forma:


Identificar as principais dificuldades enfrentadas pela agricultura familiar
baiana, no que se refere ao plantio de oleaginosas para a produção de
biodiesel.



Identificar possíveis medidas que possam ser adotadas pelo governo estadual
da Bahia para fazer frente às dificuldades identificadas e apoiar os
agricultores familiares no plantio de oleaginosas para a produção de biodiesel.



Elaborar cenários de produção de óleo vegetal pela agricultura familiar baiana
para a produção de biodiesel que ilustrem o potencial da contribuição da
agricultura familiar para o PNPB.

1.2

Metodologia

Para alcançar tal objetivo foi feito inicialmente um levantamento de informações
referentes ao Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) e ao
Programa de Biodiesel da Bahia (PROBIODIESEL BAHIA), para indicar a atuação das
políticas públicas, federais e estaduais, que envolvem o plantio de oleaginosas pela
agricultura familiar para a produção de biodiesel e melhor embasar a formulação do
problema. Especificamente para a Bahia, a abordagem metodológica envolveu uma
revisão da literatura, avaliando os aspectos sócio-econômicos, ambientais e da estrutura
fundiária, e estendendo a análise para a dinâmica da agricultura familiar no estado. O
plantio de oleaginosas na Bahia e seus aspectos técnicos foram avaliados mediante a
comparação de fontes de informação diversas.
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A participação nos projetos Petrobras 5 e South South North 6 foi enriquecedora para a
presente dissertação, permitindo aprofundar e construir conhecimentos acerca dos
efeitos decorrentes das ações de apoio à produção de oleaginosas pela agricultura
familiar para a produção de biodiesel. Em particular, o projeto South South North
possibilitou uma visita de campo ao município de Pintadas, no semi-árido baiano, onde
foram implementadas técnicas de pesquisa de observação, coleta de dados e entrevistas
com agricultores familiares.
1.3

Organização do trabalho

Os resultados da pesquisa foram sintetizados em seis capítulos, de acordo com a
seguinte estrutura:
Neste capítulo introdutório tem-se a apresentação do tema pesquisado e sua relevância
dentro de um contexto mais amplo de comprometimento com a redução de GEE. A
inclusão social em regiões mais vulneráveis, destacada nos objetivos do PNPB, justifica
um olhar mais cuidadoso para a inserção da agricultura familiar nordestina na cadeia de
produção do biodiesel a partir de insumos da agricultura familiar. Formula-se,
brevemente, a problemática a ser tratada na presente dissertação, ressaltando o baixo
volume atual de produção de biodiesel. Finalmente, sugere-se investigar, no estado
baiano, os efeitos de uma atuação mais incisiva por parte do governo estadual na
produção de biodiesel pela agricultura familiar.
O capítulo 2 apresenta o PNPB, destacando seus objetivos e diretrizes, bem como os
incentivos previstos para trazer a agricultura familiar para dentro da cadeia de produção
do biodiesel. Tendo sido apresentado tal conjunto de políticas públicas federais, buscouse situar as medidas atualmente implementadas em âmbito estadual. Para tanto, foi
escolhido o estado da Bahia, por permitir uma análise da dicotomia entre agricultura
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O projeto Petrobras teve como objetivo a propositura de ações para a área de Comunicação Institucional
da empresa, a qual estabeleceu parcerias com cooperativas de agricultores familiares nas proximidades
das usinas de biodiesel em Candeias (Bahia), Montes Claros (Minas Gerais) e Quixadá (Ceará) para
garantir o fornecimento de oleaginosas para a produção de biodiesel.
6
O projeto South South North congrega uma rede de organizações sem fins lucrativos com experiência
em questões relacionadas às mudanças climáticas e ao desenvolvimento social. As ações do projeto são
voltadas para a redução da pobreza na África Sub Sahariana, Ásia e América Latina, promovendo a
capacitação nos países do Sul e desenvolvendo projetos de adaptação e mitigação às mudanças climáticas.
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familiar e agronegócio, apresentando uma cadeia já estruturada de produção de
oleaginosas e com posição de destaque na produção nacional de biodiesel.
O capítulo 3 resume as principais características de cada uma das oleaginosas
selecionadas para a análise e suas particularidades no que se refere à produção de
biodiesel. São analisadas as etapas de produção agrícola e de esmagamento das
oleaginosas para a produção do biocombustível.
No capítulo 4, dá-se início ao estudo de caso proposto nessa dissertação. Apresentam-se
características gerais para o estado da Bahia, abordando aspectos sócio-econômicos e
ambientais e outros relacionados à presença e dinâmica da agricultura familiar no
estado. É feito um levantamento dos principais entraves ao plantio de oleaginosas pela
agricultura familiar para a produção de biodiesel, discutindo-se, posteriormente,
possíveis medidas que permitam contorná-los.
No capítulo 5, tem-se a elaboração de cenários de oferta de óleo vegetal na Bahia com
vistas à produção de biodiesel. Faz-se um exercício de projeção de área plantada e
produtividade para o algodão, o amendoim, o dendê, o girassol e a mamona,
considerando um cenário que segue a tendência natural de produção no estado e um
outro, no qual as políticas públicas baianas se fazem sentir com mais força. A
comparação entre os cenários permite uma análise dos efeitos causados por tais políticas
na produção de óleo vegetal pela agricultura familiar baiana para a produção de
biodiesel. Em seguida é tecida uma análise mais ampla dos resultados dos cenários,
estendendo as lições aprendidas no estudo de caso da Bahia para os demais estados da
Região Nordeste.
O último capítulo apresenta as conclusões do estudo e recomendações para trabalhos
futuros.
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2.

O BIODIESEL

O biodiesel é um combustível renovável que pode ser obtido a partir de óleos vegetais
brutos, óleos usados, gorduras e resíduos do processo de tratamento de esgoto
(TORRES et al., 2006). A Lei no 11.097 define o biodiesel como um combustível para
ser utilizado em motores à combustão interna com ignição por compressão, derivado de
biomassa renovável, que possa substituir parcial ou totalmente o óleo diesel de origem
fóssil (PNPB, 2008).
A obtenção do biodiesel pode ocorrer através de diferentes tipos de transformações
químicas 7 , como a esterificação 8 e a transesterificação, sendo esta última a mais
utilizada atualmente (SUAREZ e MENEGHETTI, 2007). No processo de
transesterificação, o biodiesel é obtido através da reação de óleos vegetais ou animais
com um intermediário ativo formado pela reação de um álcool com um catalisador. Os
produtos da reação química são um éster 9 (biodiesel), o glicerol - produto com diversas
aplicações na indústria de cosméticos, dentre outros - com água e excedente de álcool
(SALES et al., 2006).
A reação de transesterificação pode empregar diversos tipos de álcoois, sendo os mais
estudados os álcoois metílico e etílico (SUAREZ e MENEGHETTI, 2007). Dentre as
vantagens do uso do álcool metílico podem-se citar o maior rendimento da reação, a
maior facilidade de separação da glicerina obtida e a reciclagem total do álcool
excedente. Os aspectos negativos do uso do metanol estão atrelados à necessidade de
cuidados especiais no manuseio, devido à sua toxidade. Além disso, o metanol é
produzido a partir de fonte fóssil e sua combusta é geradora de gases de efeito estufa
(GEE). Há que se considerar ainda que o Brasil produz etanol em larga escala, mas os
custos não são competitivos com os do metanol. Segundo PENTEADO (2005), a
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A reação de craqueamento (ou pirólise de óleos), através da qual a quebra das moléculas gera a
formação de uma mistura de hidrocarbonetos e compostos oxigenados, lineares ou cíclicos, além de
monóxido de carbono (CO) e dióxido de carbono (CO2) e água, não produz biodiesel (SUAREZ e
MENEGHETTI, 2007).
8
Reação na qual um ácido graxo reage com um mono-álcool de cadeia curta, na presença de um
catalisador, tendo como resultado monoésteres de ácidos graxos (SUAREZ e MENEGHETTI, 2007).
9
Derivado da reação química entre um ácido carboxílico e um álcool, na qual o hidrogênio do
grupamento carboxila é substituído pela cadeia carbônica do álcool, formando o éster.
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transesterificação etílica é muito mais complexa e lenta do que a metílica. Quanto ao
catalisador, a reação de síntese do biodiesel pode ocorrer em meio ácido ou básico.
Geralmente, a reação empregada é feita em meio básico, por apresentar melhor
rendimento e menor duração da reação (PENTEADO, 2005). A Figura 1 mostra as
etapas envolvidas no processo de produção do biodiesel, realizado através da
transesterificação.

Figura 1 – Fluxograma do processo de produção de biodiesel
Fonte: LEIRAS et al. (2006)

A preparação da matéria-prima, primeira etapa do processo de produção do biodiesel,
tem a finalidade de criar melhores condições para a realização da reação de
transesterificação. Trata-se de reduzir os níveis de umidade e acidez, o que pode ser
alcançado através do processo de lavagem, com uma solução alcalina de hidróxido de
sódio ou de potássio, seguido de secagem ou desumidificação. Este processo converte
os ácidos graxos em sais, desperdiçando uma fonte de insumos de 3%. A Agropalma
utiliza exatamente essa parcela para sua produção de biodiesel, mas a neutralização é
física, o que pode não ser aplicável a outros óleos. A reação de transesterificação denota
a conversão do óleo ou gordura em éster etílico ou metílico. Ambos apresentam
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propriedades equivalentes como combustível e, portanto, podem ser considerados como
biodiesel. A massa reacional que resulta do processo de transesterificação é composta
por duas fases, que podem ser separadas através da decantação ou por centrifugação: a
primeira é composta de glicerina bruta, misturada com excessos de água, álcool e
impurezas provenientes da matéria-prima e a segunda, é formada por uma mistura de
ésteres e também traz excessos de álcool e impurezas. Para recuperar a glicerina
recorre-se à evaporação, eliminando nesta etapa os constituintes voláteis presentes na
glicerina bruta. De forma equivalente, o álcool residual também é recuperado, restando
apenas o éster para as etapas seguintes. Para finalizar, tem-se a desidratação do álcool,
geralmente feita através da destilação - por conta da maior utilização do metanol, visto
que o etanol requer um processo muito mais complexo, dada a formação de alótropo -, a
destilação da glicerina, que alcança um valor mais alto no mercado se estiver purificada,
e a purificação do éster, resultando no biodiesel (REVISTA BIODIESEL, 2008).
O biodiesel pode ser utilizado como substituto ao óleo diesel, podendo ser empregado
em motores de combustão-ignição (motores de ciclo Diesel). Outros usos incluem a
substituição de outros tipos de combustíveis fósseis na geração de energia, a exemplo do
uso em caldeiras ou em geração de calor em processos industriais. Misturas de até 20%
de biodiesel (a 80% de diesel convencional) podem ser utilizadas em diversos tipos de
equipamento a diesel, sendo ainda compatíveis com a maior parte dos equipamentos de
armazenamento e distribuição. Tais misturas não requerem qualquer tipo de adaptação
do motor (UDAETA et al., 2004).
Os padrões atualmente estabelecidos para o biodiesel no Brasil para garantir sua
qualidade no mercado são regulamentados pela Resolução ANP Nº 42, de 24 de
novembro de 2004, que estabelece a especificação para a comercialização do biodiesel a
ser misturado ao óleo diesel na proporção de 2% em volume. O regulamento técnico
estabelecido pela referida resolução é aplicável ao biodiesel puro, B100, nacional ou
importado, que deverá ser adicionado na proporção de 2% em volume. As
especificações do biodiesel B100 são apresentadas na Tabela 1 (ANP, 2008).
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Tabela 1 – Especificação do Biodiesel B100
Característica
Aspecto
Massa específica à 20oC
Viscosidade cinemática à 40oC
Água e sedimentos, máx.
Contaminação total
Ponto de fulgor, mín.
Teor de éster (2)
Destilação; 90% vol. recuperado, máx.
Resíduo de carbono dos 100%
destilados, máx.
Cinzas sulfatadas, máx.
Enxofre total (2)
Sódio + Potássio, máx.
Cálcio + Magnésio (2)
Fósforo (2)

Unidade
kg/m3
Mm2/s
% volume
mg/kg
o
C
% massa
o

Limite
Límpido e isento de impurezas
Anotar
Anotar
0,05
Anotar
100,00
Anotar

C

360,00 (1)

% massa
% massa
% massa
mg/kg
mg/kg
mg/kg

0,10
0,02
Anotar
10,00
Anotar
Anotar

Corrosividade ao cobre, 3h à 50o, máx.
1,00
Número de cetano (2)
Anotar
Ponto de entupimento de filtro à frio,
o
C
máx.
Índice de acidez, máx.
mg KOH/g
0,80
Glicerina livre, máx.
% massa
0,02
Glicerina total, máx.
% massa
0,38
Monoglicerídeos (2)
% massa
Anotar
Diglicerídeos (2)
% massa
Anotar
Triglicerídeos (2)
% massa
Anotar
Metanol ou etanol, máx.
% massa
0,5
Índice de iodo (2)
Anotar
Estabilidade à oxidação à 110oC, mín.
h
6,00
Notas: (1) Temperatura equivalente na pressão atmosférica; (2) Tais características devem ser
analisadas juntamente com as demais inseridas na tabela de especificação a cada trimestre
civil. Os resultados devem ser enviados pelo produtor de biodiesel à ANP, a partir de uma
amostra do biodiesel comercializado no trimestre. Se houver modificações em relação ao tipo
de matéria-prima nesse período, o produtor deverá analisar número de amostras
correspondente ao número de tipos de matérias-primas utilizadas.
Fonte: ANP (2008)

No Brasil, a determinação das características do biodiesel segue as normas instituídas
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), American Society for Testing
and Materials (ASTM), International Organization for Standardization (ISO) e Comité
Européen de Normalization (CEN) (ANP, 2008). Na Europa, a normalização dos
padrões do biodiesel segue as normas DIN 14214. Já no Estados Unidos, a
normalização foi estabelecida através das normas ASTM D-6751. Tais normas
contemplam algumas propriedades e características de padrões de identidade e
qualidade do biodiesel que serviram de base para a elaboração da Resolução ANP Nº
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42/04 (ANP, 2008). São elas: ponto de fulgor, teor de água e sedimentos, viscosidade,
cinzas, teor de enxofre, corrosividade, número de cetano, ponto de névoa, resíduo de
carbono, número de acidez, teor de glicerina total, teor de glicerina livre e temperatura
de destilação para 90% de recuperação (PARENTE, 2003).
Na segunda metade do ano de 2007, foram realizadas sucessivas reuniões entre o Brasil,
os Estados Unidos e a União Européia para avaliar normas existentes para o etanol e
para o biodiesel. A revisão dos documentos técnicos produzidos pela ABNT, ASTM
Internacional e pelo CEN culminou na publicação de um relatório sobre normas para
biocombustíveis, o qual identifica um total de 24 diferentes especificações para o
biodiesel, das quais seis podem ser consideradas alinhadas. Sugere-se que a maior parte
das divergências entre as especificações pode ser superada através da mistura de vários
tipos de biodiesel. O relatório aponta, ainda, a possibilidade de que em março de 2008
seja emitida uma nova especificação para o biodiesel brasileiro. A principal diferença
seria a fixação de limites para algumas propriedades que, até então, só precisavam
reportar um valor (ANP, 2008).
Essa alteração poderá trazer conseqüências importantes para a dinâmica de produção de
biodiesel no país. O estabelecimento de um limite para o teor de viscosidade, medida da
resistência interna ao escoamento de um líquido, poderia fazer com que o biodiesel de
mamona, que apresenta um teor de viscosidade bastante elevado em comparação ao
biodiesel das demais oleaginosas, não atinja as especificações da ANP. Nesse caso,
seria necessário promover a mistura (blend) do biodiesel de mamona com o biodiesel de
outras oleaginosas para reduzir o teor de viscosidade apresentado e, com isso, aproveitar
o potencial da oleaginosa para a produção de biodiesel no país, ou então, promover
avanços no processo tecnológico da transesterificação. De acordo com MONTEIRO
(2007), o blend entre o biodiesel de mamona e outras oleaginosas pode atingir as
especificações caso a mistura contenha até 20% de biodiesel de mamona.
Assim como a viscosidade, a densidade também caracteriza uma propriedade
fluidodinâmica de um combustível, sendo ambas importantes para o funcionamento de
motores de ciclo diesel, uma vez que influenciam no funcionamento do sistema de
injeção. No caso do biodiesel, ambas as propriedades se assemelham às do diesel, à
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exceção do biodiesel de mamona que apresenta uma elevada viscosidade, devido à alta
densidade do óleo, de 0,959kg/l (MONTEIRO, 2007). A Tabela 2 traz a densidade dos
óleos à 20ºC para diferentes oleaginosas, confirmando o destaque conferido à mamona.
Tabela 2 – Densidade à 20ºC (em kg/l) para as oleaginosas selecionadas
Oleaginosa

Densidade à 20oC (kg/l)

Algodão
0,918
Amendoim
0,914
Dendê
0,919
Girassol
0,918
Mamona
0,959
Fonte: MONTEIRO (2007); SEYE e SOUZA (2006)

Segundo MONTEIRO (2007), a mamona configura a oleaginosa mais dispendiosa para
se enquadrar nas especificações da ANP, introduzindo variáveis adicionais para sua
conversão em biodiesel. Para atingir uma conversão superior a 90% em nível
experimental, o óleo de mamona requer a utilização de uma quantidade maior de álcool
e catalisador na transesterificação alcalina. A taxa de conversão de óleos vegetais em
biodiesel é influenciada por diversos fatores, como o grau de pureza do óleo vegetal,
tipo de catalisador utilizado e razão molar entre álcool e óleo vegetal, dentre outras. No
entanto, não há consenso entre os autores em relação a um valor padrão que deva ser
adotado para essa taxa de conversão. Analisando o processo de obtenção do biodiesel a
partir do óleo de soja, CANDEIA et al. (2006) obtiveram um rendimento da ordem de
98,1% para o biodiesel metílico e 96% para o biodiesel etílico. No caso do biodiesel de
milho, a conversão, através da rota etílica, resulta em um rendimento de 97,8%
(DANTAS et al., 2006). O rendimento do óleo de mamona pode ser considerado
elevado, posto que um litro de óleo fornece um litro de biodiesel, de acordo com
BELTRÃO (2003a).
A produção e o uso do biodiesel foram implementados e regulamentados no país através
do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), estabelecido como uma
ação estratégica para o país e que marca a introdução desse novo biocombustível na
matriz energética brasileira (PNPB, 2008).
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2.1 Apresentação do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel
O decreto instituído em julho de 2003 é responsável pela criação do Grupo de Trabalho
Interministerial cujos estudos culminaram na elaboração do PNPB. A oficialização do
programa ocorreu em 06 de dezembro de 2004 juntamente com o lançamento do marco
regulatório responsável pelo estabelecimento das condições legais que balizam a
introdução do biodiesel na matriz energética brasileira. O PNPB visa estimular a
produção de biodiesel no Brasil de forma sustentável, promovendo a inclusão social,
através da geração de renda e emprego. Em 13 de janeiro de 2005 foi promulgada a lei
brasileira 11.097 que estabelece percentuais mínimos de mistura do biodiesel ao diesel
comercializado ao consumidor. Ficou determinado que entre 2005 e 2007 o uso do B2
(2% de biodiesel e 98% de diesel) seria opcional. Entre 2008 e 2012 a adição de 2% do
biodiesel ao diesel passa a ser obrigatória e, a partir de 2013 a utilização do B5 (5% de
biodiesel e 95% de diesel) se torna imperativa (PNPB, 2008). A Figura 2 esquematiza a
evolução dos percentuais de mistura do biodiesel ao diesel mineral.

Figura 2 – Escalonamento da introdução do biodiesel no mercado brasileiro de
combustíveis
Fonte: CARVALHO (2006)

As diretrizes do PNPB incluem a garantia de preços competitivos, qualidade e
suprimento e instituem que a produção de biodiesel deve ser realizada a partir de uma
variedade de oleaginosas, cultivadas nas diversas regiões do país (PNPB, 2008). As
alternativas para a produção de óleos vegetais no Brasil são muitas e para utilizá-las de
forma eficiente é preciso maximizar o aproveitamento das potencialidades regionais,
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abrangendo tanto as culturas tradicionais quanto as novas alternativas que surgem com
freqüência. As culturas tradicionais abrangem o algodão (Gossypium hirsutum), o
amendoim (Arachis hypogaea L.), o dendê (Elaeis guineensis), o gergelim (Sesamum
indicum L.), o girassol (Helianthus annuus L.), a mamona (Ricinus communis) e a soja
(Glycine max. L.). Dentre as culturas alternativas, destacam-se o pinhão manso
(Jatropha curcas), o babaçu (Orbygnia barbosiana), o pequi (Caryocar brasiliense), o
buriti (Mauritia flexuosa), a macaúba (Acrocomia aculeata), a oiticica (Licania rígida),
o licuri (Syagrus coronata) e a moringa (Moringa oleifera) (MONTEIRO, 2007). A
Figura 3 mapeia as regiões brasileiras segundo as principais oleaginosas, de acordo com
a indicação para o plantio feita pelo Zoneamento Agrícola de Risco Climático,
elaborado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que
considera a heterogeneidade de condições edafoclimáticas brasileiras.

Figura 3 - Distribuição das oleaginosas ao longo do território brasileiro
Fonte: SEBRAE (2007)
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O PNPB não impõe restrições ao processo de produção de biodiesel nem à rota
tecnológica utilizada. O programa tem como principal objetivo implementar a produção
e o uso do biodiesel de forma sustentável, técnica e economicamente (PNPB, 2008). A
instituição desse novo setor na cadeia produtiva dos biocombustíveis possibilita uma
maior diversificação da matriz energética brasileira, o que pode trazer impactos
significativos na redução de importações de diesel e petróleo.
O programa tem ainda a preocupação de fomentar a fixação das famílias de agricultores
no campo, através da expansão da agricultura e aproveitamento de solos inadequados
para a produção de culturas alimentícias (CARVALHO, 2006). Essa componente social
está presente no Selo Combustível Social (SCS), um dos principais instrumentos
instituídos pelo programa. O selo é concedido pelo Ministério de Desenvolvimento
Agrário (MDA) ao produtor de biodiesel que cumpre os critérios enumerados na
Instrução Normativa no 1. Dentre os critérios, o mais importante se refere ao custo de
aquisição da matéria-prima adquirida do agricultor familiar ou da cooperativa
agropecuária a qual o agricultor pertence. O percentual mínimo de aquisição, calculado
em relação ao custo de aquisições anuais totais, é de 50% para a Região Nordeste e
semi-árido, 30% para as regiões Sudeste e Sul e 10% para as regiões Norte e CentroOeste. Os demais critérios se referem ao estabelecimento de contratos negociados com
os agricultores familiares, instituindo prazos, valor de compra e condições de entrega, e
à garantia de assistência e capacitação técnicas para os agricultores familiares.
De acordo com a Instrução Normativa no 2, o SCS garante ao seu detentor o caráter de
promotor da inclusão social dos agricultores familiares enquadrados no Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Os empreendimentos
tidos como aptos à aquisição do SCS são beneficiados com o acesso a alíquotas de
PIS/PASEP e COFINS com coeficientes de redução que variam com a oleaginosa e a
região onde a mesma é plantada. A possibilidade de aproveitamento de áreas
degradadas na Região Norte e o grande contingente de agricultores familiares
localizados na Região Nordeste do país justificam um maior incentivo à inclusão social
nessas áreas, em particular, no semi-árido nordestino, cujas características mais
marcantes passam pela fragilidade sócio-econômica e ambiental. Por esta razão, o
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percentual de redução da incidência de impostos é maior nessas regiões. A Tabela 3
apresenta o impacto tributário da concessão do SCS para os produtores de biodiesel.
Tabela 3 – Impostos governamentais fixados para a produção nacional de biodiesel
Biodiesel
produzido a partir
de mamona ou
palma produzidas
nas
regiões
Norte, Nordeste e
no
Semi-Árido
pela agricultura
familiar

Biodiesel
produzido
a
partir
de
qualquer
matéria-prima
produzida pela
agricultura
familiar
em
qualquer região

Biodiesel
produzido
a
partir
de
mamona
ou
palma
produzidas nas
regiões
Norte,
Nordeste e SemiÁrido
pelo
agronegócio

Biodiesel
Óleo Diesel
produzido a
partir
de
qualquer
oleaginosa em
qualquer
região
pelo
agronegócio
(Alíquota
Máxima)

CIDE

isento

isento

isento

isento

PIS/COFINS

R$ 0.00/litro
(100% redução)
R$ 0.00/litro
(100% redução)

R$ 0.07/litro
(68% redução)
R$ 0.07/litro
(68% redução)

R$ 0.151/litro
(32% redução)
R$ 0.151/litro
(32% redução)

R$ 0.222/litro

Impostos
Federais

Total dos
Impostos
Federais

R$ 0.222/litro

R$
0.070/litro
R$
0.148/litro
R$
0.218/litro

Fonte: MDA (2008)

Nota-se o esforço por parte do Governo Federal em incentivar o plantio de oleaginosas
pela agricultura familiar, possibilitando a produção de biodiesel em bases mais
competitivas com o agronegócio. Se por um lado a incidência de impostos alcança
100% de redução no caso do biodiesel produzido pela agricultura familiar a partir de
mamona e palma nas regiões Norte e Nordeste, por outro, a tributação sobre o biodiesel
produzido a partir da soja, cultivada pelo agronegócio, chega a ser mais elevada do que
a que incide sobre o próprio óleo diesel, o que é um contra-senso em um país que
importa diesel e exporta óleo de soja.
Considerando os preços, o biodiesel compete diretamente com o diesel. Na Europa, os
usos alternativos do óleo de soja e, até mesmo, de gordura animal mantêm o preço do
óleo em níveis que inviabilizam a competição direta do biodiesel com o diesel. Com
isso, os governos europeus vêm fornecendo subsídios para o biodiesel, através de
isenção tributária, com o intuito de incentivar sua produção. No caso do mercado
brasileiro, existe uma distorção em função da tributação vigente. Os impostos que
incidem sobre o diesel o tornam muito mais barato, quando comparado com o mercado
europeu, por exemplo. A obrigatoriedade da adição de um percentual mínimo de
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biodiesel ao diesel mineral, como temos no Brasil, também pode ser vista como um
mecanismo de subsídio ao biocombustível. Nesse caso, o preço deixa de ser a questão
central, já que os fornecedores do combustível são obrigados a pagar o quanto for
necessário para adquirir esse percentual mínimo exigido por lei (FRIEDRICH, 2004).
Ainda assim, nos leilões para atender a obrigatoriedade do biodiesel, foi estabelecida
uma multa pelo não cumprimento dos percentuais, o que possibilita o não atendimento
da obrigatoriedade.
O valor do subsídio é determinado pela diferença entre os custos de oportunidade,
valores pagos no mercado internacional para os óleos vegetais, e os custos de produção
do diesel. O Relatório Mensal de Acompanhamento de Mercado – Óleo Diesel (ANP,
2008) aponta que, em agosto de 2007, os preços médios mensais de revenda de óleo
diesel nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sul foram de R$ 1,957/litro, R$
1,849/litro, R$ 1,985/litro, R$ 1,848/litro e R$ 1,880/litro, respectivamente. No caso da
mamona, por exemplo, o preço FOB 10 do óleo bruto, cotado em Roterdã entre
11/02/2008 a 15/02/2008 alcançou uma média de R$ 2,435/litro 11 (CONAB, 2007).
O preço de venda do biodiesel deve superar o custo da matéria-prima de modo a cobrir
as etapas de processamento, transporte e distribuição do combustível. Sendo assim, é
extremamente sensível a qualquer ajuste do diferencial de preços entre o óleo diesel e o
óleo vegetal (FRIEDRICH, 2004). A alta do custo de oportunidade do óleo de mamona
tem levado algumas empresas produtoras de biodiesel a exportar o óleo de mamona e
fazer biodiesel a partir do óleo de soja. O SCS ainda é obtido, pois a mamona é
adquirida de agricultores familiares do Nordeste. No entanto, o óleo extraído vale muito
mais como commodity para exportação do que como matéria-prima para a produção de
biodiesel. Com isso, o agricultor familiar acaba viabilizando um negócio no qual não
tem participação, o que torna ainda mais difícil a produção de biodiesel a partir da
mamona.

10

O preço FOB (Free on Board) é o preço praticado no mercado mundial para exportação.
O preço do óleo bruto de mamona de US$ 1.450,00/ton foi convertido para a unidade comum de
RS/litro para fins comparativos. Para tanto, utilizou-se a taxa de câmbio de R$ 1,751 e a densidade do
óleo de mamona à 20ºC de 0,959, obtendo-se o valor correspondente em reais no montante de R$
2,435/litro.
11
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Os benefícios derivados da aquisição do SCS incluem, ainda, o acesso a melhores
condições de financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) e outras instituições financeiras, além do direito de participar dos
leilões de compra de biodiesel, promovidos pela ANP (PNPB, 2008). No que se refere
às linhas de financiamento internas específicas para projetos de produção de biodiesel,
destaca-se o Programa de Apoio a Investimentos em Biodiesel do BNDES e o Programa
BB de Apoio à Produção e Uso de Biodiesel do Banco do Brasil (BB). O programa do
BNDES prevê o apoio a investimentos na fase agrícola, produção de óleo bruto,
produção de biodiesel, armazenamento, logística e equipamentos para produção de
biodiesel, além de recursos para o beneficiamento de co-produtos de biodiesel. No caso
da aquisição de máquinas e equipamentos pelo fabricante para a adoção de pelo menos
20% de biodiesel ou óleo vegetal bruto em adição ao óleo diesel, o prazo total da
operação de financiamento poderá ser estendido em até 25%.
O PRONAF possui linha de crédito para a produção de biodiesel. Agricultores
familiares que já possuem financiamento do PRONAF para culturas tradicionais como o
arroz, feijão e milho podem requisitar crédito adicional para o plantio de oleaginosas.
As taxas de juros cobradas pelo PRONAF são menores do que as taxas praticadas no
mercado e estão previstos descontos do valor principal para o agricultor que quitar a
dívida no vencimento. Os tipos de investimentos financiados podem envolver o custeio
da produção e a aquisição de máquinas, dentre outros.
Os leilões foram adotados pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) como
um mecanismo de incentivo à produção de biodiesel no país. Podem participar dos
leilões produtores de biodiesel autorizados pela ANP que sejam detentores do SCS e
sociedades que possuam projetos de produção de biodiesel, avaliados pelo MDA como
potenciais detentores do SCS, isto é, projetos que preencham os requisitos exigidos para
a obtenção do selo (ANP, 2008). Os leilões têm o objetivo de estimular investimentos
na cadeia de produção e comercialização de biodiesel, diminuindo a assimetria de
informações em relação a preços e custos, e fomentar a contribuição da agricultura
familiar no fornecimento de matérias-primas para a produção de biodiesel.
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A obrigatoriedade da adição de 2% de biodiesel ao diesel convencional foi condicionada
aos volumes arrematados nos leilões. Devido à aproximação da entrada em vigor do
PNPB, o Ministério de Minas e Energia (MME) autorizou as refinarias a adicionar o
biodiesel ao diesel mineral a ser comercializado durante um determinado período de
tempo, fazendo-se valer das rotas de venda do diesel. A aquisição do biodiesel por parte
das refinarias deve respeitar a capacidade de produção de cada região, sendo o volume a
ser adquirido estabelecido pela ANP. O volume a ser ofertado pelos produtores de
biodiesel nos leilões, por sua vez, foi definido a partir da sua capacidade anual de
produção. A partir deste ano, apenas as distribuidoras estarão autorizadas a realizar a
mistura do biodiesel com o diesel, excluindo as refinarias dessa etapa inicial de
comercialização do biodiesel. Os produtores e importadores de petróleo devem adquirir
o biodiesel em função da sua participação no mercado. Dentre eles, consta a
PETROBRAS como maior compradora (MONTEIRO, 2007).
Já foram realizados ao todo sete leilões de biodiesel, sendo o primeiro em novembro de
2005 e o último em novembro de 2007. O 1º leilão de biodiesel contou com a
participação de sete empresas que ofertaram um total de 92,5 mil m3. Entretanto, apenas
quatro dessas empresas conseguiram negociar no leilão, arrematando um volume total
de 70 mil m3. A região Nordeste teve uma participação bastante expressiva nesse
primeiro leilão, sendo responsável por 67% do volume arrematado. O mesmo não
ocorre no 2º leilão, do qual a região Nordeste participa com apenas 13% dos 170 mil m3
de volume arrematado. Esse segundo leilão marca a inauguração da participação do
estado baiano, o qual ocorre através da empresa Brasil Ecodiesel.
O 3º leilão, ocorrido em julho de 2006, foi realizado com apenas quatro empresas
produtoras

de

biodiesel,

a

saber,

Brasil

Ecodiesel

(Floriano/PI),

Fertibom

(Catanduva/SP), Agropalma (Belém/PA) e Granol (Campinas/SP) 12 . A empresa Brasil
Ecodiesel ganha destaque nesse leilão, arrematando 40 mil m3, 80% do total negociado.
A empresa participou também do 4º leilão, através de suas representantes na Bahia
(Iraquara), que dessa vez alcança uma participação de 15% no total de volume
arrematado, Ceará (Crateús), Tocantins (Porto Nacional), Rio Grande do Sul (Rosário
12

A Granol de Anápolis/GO foi desclassificada do leilão em função do preço ofertado. A Renobrás,
localizada em Dom Aquino/MT, também não pôde participar do leilão devido ao não atendimento do
Edital.
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do Sul) e Maranhão (São Luis). No quinto leilão foi arrematado um total de 45 mil m3,
vendidos pela Indústria Brasileira de Resinas (IBR) (Simões Filho, BA), Granol
(Anápolis, GO) e Brasil Ecodiesel, através das unidades de Iraquara (Bahia) e Crateús
(Ceará). O leilão contou com algumas inovações como o preço estimado, por exemplo,
que poderia ser superado em função das ofertas das empresas vendedoras. Isso não foi
possível nos primeiros quatro leilões, pois a ANP fixava um preço teto que não podia
ser ultrapassado. Os últimos dois leilões ocorreram nos dias 13 e 14 de novembro de
2007 e tiveram como resultado um volume total negociado de 380 mil m3 de biodiesel,
dos quais 16,1% (61 mil m3) foram arrematados pelo estado da Bahia (ANP, 2008). A
Tabela 4 sintetiza o resultado dos sete leilões, de acordo com o volume arrematado de
biodiesel por estado em cada leilão.
Tabela 4 – Volume arrematado de biodiesel (em milhões litros) por estado em cada leilão
Volume arrematado (milhões litros)

Estado
Bahia
Ceará
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Minas Gerais
Pará
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
São Paulo
Tocantins
Total

o

1
9
5
38
18
70

o

2
3o
4o
20
80
2
88
37
30
50
1
49
3
2
40
31
160
79
8
90
170
50
550
Fonte: ANP (2008)

5o
21
2
22
45

6o
56
45
43
13
72
50
25
304

7o
5
31
15
10
5
10
76

No total dos sete leilões foi arrematado 1,2 bilhão de litros de biodiesel. O estado do Rio
Grande do Sul desponta com uma participação sobre esse volume total arrematado de
19,1%. Logo em seguida, vem os estados da Bahia, Goiás e São Paulo, com 14,4%,
13,1% e 12,7%, respectivamente. Na próxima seção serão brevemente analisadas
experiências conduzidas por diferentes estados no que se refere aos incentivos à
produção de biodiesel.
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2.2 Atuação dos estados e seleção do estudo de caso
Como resultado dos incentivos criados pelo Governo Federal à produção nacional de
biodiesel observam-se diversas iniciativas por parte dos diferentes estados da
Federação. Alguns têm atuado de forma mais ativa do que outros, fornecendo os meios
necessários para facilitar a inserção da agricultura familiar na cadeia de produção do
biodiesel. O mapeamento dessas experiências é importante para sinalizar os erros que
têm sido cometidos e apontar políticas públicas mais adequadas que deverão ser
implementadas. Nessa etapa inicial do PNPB a conseqüência de experiências mal
sucedidas pode ser desastrosa, tanto para os agricultores familiares quanto para a
produção de biodiesel. O atraso na entrega de sementes, ou a má qualidade das mesmas,
e a falta de equipamentos adequados para o plantio, que reduzem significativamente a
produtividade alcançada e, sobretudo, o não cumprimento de cláusulas contratuais de
garantia de compra de oleaginosas causam um descontentamento aos agricultores,
fazendo com que eles desistam de plantar as oleaginosas. Por outro lado, o sucesso de
algumas experiências, mesmo que em pequena escala, pode ser suficiente para
alavancar a produção em uma determinada localidade.
Em meados de 2003, o governo estadual de Minas Gerais deu início à elaboração do
Programa Mineiro de Desenvolvimento Tecnológico e Produção de Biodiesel
(SOLDIESEL), cujas metas foram revistas ao final de 2005, em função da legislação
federal promulgada em fins de 2004. O programa busca incentivar o desenvolvimento
tecnológico e a produção de combustíveis renováveis no estado com os objetivos
específicos de reduzir a importação de óleo diesel e emissão de poluentes e estimular o
desenvolvimento da produção de insumos para o biodiesel. Quando da formulação do
programa, as principais metas passavam pelo aumento da área plantada com oleaginosas
para aproximadamente 250 mil hectares em 2008 e geração de renda direta para 100 mil
famílias, o que corresponderia a um aumento de 400 a 500 postos de trabalho até 2007
(SOLDIESEL, 2008). Embora não tenham sido publicadas estatísticas que permitam a
confirmação dos resultados esperados em termos de geração de renda e emprego, a
primeira meta citada pode ser facilmente verificada. De acordo com os dados da
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CONAB (2008c), estima-se que a área plantada com oleaginosas 13 no estado de Minas
Gerais alcance somente 29,8 mil hectares na safra de 2007/2008, muito aquém da meta
estipulada.
As ações governamentais do Ceará são sintetizadas no Programa de Fortalecimento e
Inserção de Maneira Sustentável da Agricultura Familiar no Mercado de Bioenergéticas,
lançado em 2007. O programa tem como objetivo incentivar a produção de
biocombustíveis no estado, fazendo dos pequenos produtores os fornecedores das
oleaginosas. Foi feito um aporte de capital inicial de R$ 6,7 milhões por parte do
governo estadual de modo a ampliar o cultivo de oleaginosas no estado para 70 mil
hectares. Posteriormente serão investidos mais R$ 4,5 milhões no programa, dos quais
R$ 3,5 milhões deverão ser aplicados na construção de cinco usinas de produção de
óleo. O restante deverá ser repartido entre o governo do estado e a Petrobrás, visando à
compra de 200 toneladas de sementes de mamona. (QUIXERAMOBIM, 2008).
De acordo com os dados da Produção Agrícola Municipal, o Ceará apresentou em 2006
uma área plantada de aproximadamente 17 mil hectares, incluindo algodão herbáceo,
amendoim, mamona e soja (IBGE/PAM, 2006). O estado não acusa a produção de
girassol, dendê e gergelim, segundo levantamento feito pela CONAB (2007) e
IBGE/PAM (2006). Ainda assim, o programa incentiva a produção de óleo a partir do
amendoim, girassol e gergelim. Segundo MONTEIRO (2007), a cultura do gergelim já
esteve presente na região do semi-árido nordestino, mas, atualmente, o plantio é
realizado de modo espaçado, não sendo capturado pelas estatísticas oficiais de área
plantada no país.
Além do avanço da área plantada, o aumento da produção de óleo no estado deverá
resultar também de avanços tecnológicos no sistema de produção das oleaginosas. Está
previsto o cultivo de 10 mil hectares com calcário, adubação fosfatada natural e
aquisição de batedeiras (equipamento para amassar a mamona) de modo a facilitar o
beneficiamento da oleaginosa. Estima-se que o aumento da produção poderá beneficiar
cerca de 30 mil famílias no estado (QUIXERAMOBIM, 2008).
13

A análise exclui o cultivo de soja que apesar de já apresentar uma área plantada considerável no estado
de Minas Gerais, não conta com a participação da agricultura familiar.
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A experiência da Bahia se assemelha à do Ceará, no que se refere ao fomento ao plantio
de oleaginosas pela agricultura familiar para a produção de biodiesel. O governo do
estado criou o Programa de Biodiesel da BAHIA (PROBIODIESEL BAHIA), alinhado
com o PNPB, com o objetivo de produzir um combustível proveniente de matéria-prima
renovável para ser inserido na matriz energética estadual e nacional. Tendo estabelecido
uma ampla rede de parcerias, o programa pretende desenvolver projetos para a
implantação de unidades industriais de processo contínuo na Região Metropolitana de
Salvador e laboratórios de referência para a avaliação de desempenho e das emissões
atmosféricas de motores diesel, dentre outros. No que se refere às questões voltadas à
agricultura familiar, buscam-se soluções no sentido de promover a geração de energia
em comunidades rurais a partir da utilização do biodiesel, promovendo, ainda, o
desenvolvimento de lavouras familiares de mamona que permitam a viabilização do
programa (PROBIODIESEL BAHIA, 2006).
Os obstáculos ao plantio de oleaginosas pela agricultura familiar baiana também estão
presentes nos outros estados engajados na produção de biodiesel. Embora muitas
prefeituras no Ceará tenham planos de apoio à produção de biodiesel, os parcos recursos
dos quais dispõem as secretarias de agricultura e a pouca relevância que as mesmas
assumem no plano político municipal dificultam a implementação de planos e
programas estruturantes. Em Quixadá, município onde estará localizada uma das usinas
de biodiesel da Petrobras e cujo prefeito é considerado extremamente comprometido
com a produção de biodiesel, os programas atualmente oferecidos pela prefeitura se
limitam a áreas de testes para a cultura de pinhão manso e divulgação da usina da
Petrobras, o que não parece muito.
Outro exemplo a ser citado no mesmo estado é o município de Sobral, que não pôde ser
incluído no Programa de Fortalecimento e Inserção de Maneira Sustentável da
Agricultura Familiar no Mercado de Bioenergéticas, por não satisfazer o critério de
300m de altitude para o plantio de mamona, sendo, portanto, excluído do zoneamento
da oleaginosa no estado. O município foi contemplado desde 2006 com o Projeto
Mamona – Biodiesel, cujo funcionamento ainda ocorre em caráter experimental, mas já
apresentou resultados positivos. Houve avanço no que se refere às questões
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agronômicas, no entanto, a parte industrial ainda não deslanchou. Já foi aberto um
processo de licitação para a produção dos equipamentos para a mini-usina de extração
de óleo, mas o projeto carece de recursos para a fabricação de uma mini-usina de
produção de biodiesel (BIODIESEL BR, 2007).
O estado do Piauí também merece destaque no que se refere ao plantio de oleaginosas
no Nordeste para a produção de biodiesel. O estado apostou todas as suas fichas no
plantio de mamona, firmando dois projetos distintos, ambos no ano de 2005. O projeto
de porte maior foi capitaneado pela Brasil Ecodiesel e envolveu, inicialmente, a
participação de cerca de 560 famílias, assistidas com uma ampla infra-estrutura
(MOURA, 2005). Segundo a BRASIL ECODIESEL (2008), o número de famílias
assentadas já chega a 600, o que corresponde a cerca de 3.000 pessoas. Foi destinada
uma área de 10.000 hectares para o projeto, disponibilizada pelo governo do estado para
ser explorada para a produção de biodiesel durante 10 anos, tendo sua posse
posteriormente transferida para os agricultores. Há também um outro projeto, iniciado
em 2004, que conta com a cooperação entre o Governo Federal, o governo do Piauí, a
EMBRAPA Meio-Norte-PI e o Serviço de Apoio às Pequenas e Médias Empresas do
Piauí (SEBRAE-PI), objetivando o desenvolvimento sustentável do semi-árido
piauiense. Para tal, incentivou-se a integração entre o agronegócio da mamona e o
programa bioenergético do estado, prevendo a participação de 1.800 famílias de
agricultores. O projeto foi financiado pelo Banco do Brasil, SEBRAE e Fundação
Banco do Brasil e teve um prazo estipulado de três anos para sua completa execução
(MOURA, 2005). A despeito dos esforços empreendidos pelo governo piauiense, a
produção de mamona no estado declinou desde a safra de 2004/2005, quando registrava
uma produção de cerca de 10 mil toneladas de mamona. Estima-se que a safra de
2007/2008 14 resulte em uma produção de apenas 4,9 mil toneladas, 51% menor do que
fora apresentado três anos antes. Os resultados, em termos de área plantada também
foram negativos. Entre as safras de 2004/2005 e 2007/2008 estima-se um recuo de
40,8% de área plantada com mamona no estado, deixando o Piauí com apenas 7,1 mil
hectares (CONAB, 2008c).

14

Embora os dados referentes à safra de 2007/2008 sejam ainda preliminares, é sempre preferível analisar
os resultados decorridos em três anos, o que possibilita que se detecte uma tendência, ao invés de
conduzir a análise de forma anual.
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O projeto de implantação de usinas de biodiesel, conduzido pela Petrobras no Ceará, em
Minas Gerais e na Bahia mostrou que as iniciativas de fomento à produção de biodiesel
nesses estados têm sido insuficientes para promover o plantio de oleaginosas e,
principalmente, envolver a agricultura familiar na cadeia de produção do biodiesel. No
estado do Ceará, encontram-se importantes dificuldades associadas à produção de
mamona, decorrentes da queda dos preços do produto e do peso da intermediação
comercial. Não há tradição do plantio no estado e as plantações existentes apresentam
baixa produtividade e baixo teor de óleo. No entanto, o principal desafio com o qual se
depara o programa de biodiesel do estado é a diminuição das expectativas dos
produtores, principalmente nas regiões nas quais a comercialização foi mais
desfavorável. Cabe salientar os conflitos identificados entre a Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural do Ceará (EMATERCE) e a empresa produtora de biodiesel,
Brasil Ecodiesel, que se dispôs a comprar mamona exclusivamente cultivada por
agricultores que mantinham um contrato com a empresa. Como conseqüência, os
produtores de mamona ligados à EMATERCE tiveram que vender sua produção a
preços mais baixos para agentes intermediários. Os projetos de incentivo à produção de
biodiesel no estado de Minas Gerais são ainda muito limitados. O Comitê Executivo da
Política Estadual do Biodiesel coloca como objetivo a inserção de tais projetos em um
programa de maior alcance. Na Bahia, observou-se que as ações que deveriam
efetivamente estimular e promover as condições necessárias para a inclusão social dos
agricultores familiares foram ofuscadas pela falta de recursos públicos e pelo baixo grau
de penetração da agricultura familiar junto à Secretaria da Agricultura, Irrigação e
Reforma Agrária (SEAGRI).
Dentre os estados mais pró-ativos analisados, optou-se pela escolha de um deles para
ilustrar o estudo de caso da presente dissertação. A Bahia apresenta três elementos
fundamentais que possibilitam a realização do presente estudo e justificam sua escolha.
O primeiro deles se refere à heterogeneidade do espaço rural baiano, onde existem
sistemas de produção agrícola radicalmente distintos. De um lado, tem-se uma
agricultura capitalista e mecanizada, representando o eixo moderno da zona rural
baiana, e de outro, uma agricultura familiar de subsistência (VIANA, 2004). Da
moderna tecnologia de irrigação à dependência causada pela seca, traça-se um paralelo
entre o agronegócio e a agricultura familiar baiana. Se de um lado ganha destaque a
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produção de soja e algodão, de outro, tem-se o incentivo ao plantio de oleaginosas pela
agricultura familiar. Conforme anteriormente exposto, o PNPB criou fortes incentivos
para o plantio de mamona no Nordeste brasileiro e, em particular, na região semi-árida.
Esse é justamente o segundo elemento abordado nesta seção. A Bahia já apresenta uma
produção expressiva de mamona, assim sendo, dispõe-se de dados reais de área
plantada, produção e produtividade, o que permite uma análise mais aprofundada da
cadeia produtiva dessa oleaginosa. O mercado consumidor do óleo de mamona na Bahia
tem se concentrado nos usos da oleaginosa atrelados a diferentes segmentos da indústria
e se estende desde cosméticos até a produção de plásticos e lubrificantes. No entanto,
anos mais recentes mostraram que uma nova componente passou a ser incorporada
pelos produtores de mamona como um novo nicho de mercado: o biodiesel
(BIODISELBR, 2005; IBGE, 2005). Portanto, a última parte desta seção trata da
capacidade instalada de produção de biodiesel e potencial para expansão no estado
baiano.
2.2.1

Agronegócio 15 e agricultura familiar na Bahia

Segundo VIANA (2004), o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) do conjunto
da agropecuária baiana cresceu a uma taxa real anual de 12,9% no período de 1990 a
2004. A implementação do Plano Real em 1994 representou um momento de ruptura na
trajetória de crescimento do VBP que, a partir de então e aliado a outros fatores da
economia agrícola baiana, alcançou um patamar mais elevado do que o que pôde ser
observado no período anterior de 1990 a 1993. Desta forma, parece ter se consolidado
um ciclo de crescimento mais consistente. A conjuntura econômica da época marcada
pelo controle da inflação, abertura da economia e redução da presença do Estado na
atividade econômica permitiu uma exportação agrícola extremamente competitiva
nunca vista antes pelo agronegócio baiano, o que explica esse ciclo de crescimento
(VIANA, 2004).
Embora a participação da agropecuária baiana tenha decrescido brutalmente no PIB
total da Bahia, caindo de 22,2% em 1980 para 11,9% em 2003, o mesmo não ocorreu
15

A utilização do termo agronegócio neste trabalho vai além da definição citada no texto utilizada por
VIANA (2004). Para essa dissertação, agronegócio assume um caráter de oposição à lógica de produção
da agricultura familiar, por apresentar um elevado grau de mecanização e tecnologia empregada no
processo produtivo.
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com o PIB do agronegócio baiano, que em 2003 contribuiu com 32,2% para o PIB da
Bahia. Esse resultado revela a importância do agronegócio para o desenvolvimento
baiano e chama a atenção para a necessidade de reformulação das políticas públicas,
anteriormente embasadas na decrescente participação da agropecuária no conjunto da
economia baiana. Em sua análise, VIANA (2004) utiliza o conceito de agronegócio
(agribusiness), elaborado por DAVIS e GOLDBERG (1957), como sendo a “soma total
das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de
produção nas unidades agrícolas, do armazenamento, processamento e distribuição dos
produtos agrícola e itens produzidos a partir deles”.
Entre 1991 e 2003, verifica-se que o desempenho da produção de grãos 16 na Bahia
superou a taxa de crescimento médio anual brasileiro, com destaque para a cultura da
soja, que registrou uma taxa anual de 16,2% nesse período. Esse desempenho pode ser
atribuído à consolidação do Oeste baiano, que forma o maior pólo produtor de grãos do
estado atualmente, participando com mais de 86% da produção baiana na safra de
2003/2004. Observa-se, ainda, um aumento importante dos níveis de produtividade
alcançados, que cresceram quase quatro vezes no período de 1990 a 2003. A Região
Oeste do estado também foi responsável pela maior parte desse crescimento. Na safra de
2003/2004 o algodão em caroço apresentou uma produtividade média de 3.322 kg por
hectare (kg/ha) e a soja, 2.880 kg/ha (VIANA, 2004). São níveis bastante elevados, se
comparados à média nacional que, segundo a CONAB (2008c), registraram apenas
1.908 kg/ha e 2.329 kg/ha para as mesmas culturas, respectivamente. A importância do
desenvolvimento da Região Oeste da Bahia se refletiu na migração da cotonicultura da
região da Serra Geral para o Oeste, além de criar condições para a integração entre
agricultura e pecuária no estado (VIANA, 2004).
O crescimento da agropecuária também pode ser avaliado pelo grau de modernização da
atividade agrícola, a qual traz mais competitividade e sustentabilidade para o setor. Uma
das formas de se avaliar a evolução da modernização agrícola se dá através do
acompanhamento do consumo de fertilizantes, o qual cresceu intensamente nas últimas
décadas na Bahia. Em 2004, o estado baiano liderou o consumo nordestino de
16

Os produtos contemplados na análise são: algodão, amendoim, arroz, feijão, mamona, milho, soja e
sorgo (VIANA, 2004).
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fertilizantes, sendo responsável por 58% do consumo total da região. Uma segunda
forma de avaliação passa pela evolução da área irrigada. No caso da Bahia, a área
irrigada que em 1980 abrangia cerca de 70 mil hectares salta para 343 mil hectares em
2004, um aumento de quase cinco vezes. A superfície irrigada na Bahia já representa
9% da área total cultivada no estado. O terceiro e último indicador aqui analisado se
refere à balança comercial do agronegócio baiano, que tem indicado saldos anuais
crescentes entre 1999 e 2004, registrando um aumento do número de produtos agrícolas
exportados. Verifica-se, ainda, um crescimento significativo das exportações de soja
(incluindo o farelo e óleo vegetal), que ficou em 3º lugar no ranking de exportações
baianas entre 1997 e 2004, com 14,8%, perdendo apenas para os segmentos de “Papel e
Celulose” e “Cacau e suas preparações” (VIANA, 2004).
O agronegócio da mamona na Bahia se concentra na região de Irecê, na porção noroeste
do estado, e apresenta características bastante distintas das que podem ser encontradas
no Oeste baiano. A microrregião de Irecê oferece um ambiente propício para o cultivo
da mamoneira, sendo responsável por aproximadamente 72,7% da produção estadual.
Apesar do bom desempenho da cultura, as condições de plantio deixam a desejar. Os
produtores não fazem uso de sementes certificadas, adotando apenas grãos
misturados 17 , o que acarreta em redução da produtividade e qualidade do produto. O
solo é preparado com a grade aradora, causando impactos negativos, como erosão e
compactação e o plantio é geralmente feito de forma manual. Não obstante, alguns
produtores plantam a variedade mirante -10 com a plantadeira manual e a mecanizada.
Realiza-se o consórcio com feijão de arranca e, às vezes, com milho, o que é contraindicado. Em geral, planta-se feijão ou milho, separados ou combinados, 15 a 25 dias
antes do plantio de mamona, ampliando, com isso, a competição pelo substrato
ecológico. Não se utilizam herbicidas, inseticidas, pulverizações com adubos foliares,
tratamentos de sementes, análise do solo ou adubação. A colheita e o beneficiamento
são realizados manualmente, utilizando carroças e tração animal como transporte até os
terreiros de secagem, onde o beneficiamento é feito com chibatas. Ainda assim, alguns
produtores já utilizam tratores para o transporte e máquinas para o beneficiamento
(BELTRÃO et al., 2004). Essa desorganização da produção abre espaço para a atuação
17

Dentre eles predominam os das variedades: preta pernambucana, maringá coty, sangue de boi, mirante 10, Nordestina, paraguaçú, amarela de irecê e IAC – 80 (BELTRÃO et al., 2004).
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dos atravessadores que, segundo MONTEIRO (2007), detêm um poder de mercado não
desprezível.
Os desafios enfrentados pelo agronegócio baiano assumem naturezas distintas; alguns
deles, inclusive, chegam a extrapolar os limites estaduais. Dentre os principais desafios
constam: o protecionismo mundial, que impõe barreiras (tarifárias ou não) ao
agronegócio brasileiro; a consolidação dos pólos agroindustriais (formação de
agriclusters), que poderá conduzir a economia agrícola baiana a uma condição de
dependência, descartando possibilidades de verticalização da produção e a consolidação
da capacidade potencial de irrigação do estado (atualmente utilizam-se apenas 21,4% do
potencial irrigável na Bahia). Uma segunda categoria de desafios envolve questões que
ultrapassam os interesses do agronegócio baiano, envolvendo também o segmento da
agricultura familiar do estado. São eles: o aumento da renda no campo, diretamente
ligado ao nível de organização das cadeias produtivas; a inserção competitiva da
agricultura familiar na economia de mercado, o que traria impactos diretos para a
organização e estruturação de toda a base produtiva baiana; defesa agropecuária, que
trata da criação de condições para a manutenção de um ambiente saudável para plantas e
animais; preservação ambiental; paz no campo, o que passa por uma questão de
concentração de terras (um problema de ordem nacional) e, por fim, a sustentabilidade
do semi-árido, com foco no fortalecimento da infra-estrutura, sobretudo a hídrica
(VIANA, 2004).
BRITTO e SANTOS (2006) analisaram a sustentabilidade do desenvolvimento rural do
semi-árido baiano, onde vive quase a metade da população do estado, da qual 47% estão
radicados na zona rural. A forma de organização da produção se dá através de lavouras
e criação animal, explorados através de sistemas de produção mais rústicos. Encontramse nas áreas de serra, como a Chapada Diamantina, a produção de feijão e mamona,
sobretudo em Irecê, e de café. O plantio irrigado na região abrange, além da fruticultura,
culturas como: cebola, aspargo, batatinha, cenoura, alho e pepino. As principais
lavouras encontradas no semi-árido, considerando a área plantada, são: feijão, milho,
sorgo, mandioca, café, fumo e mamona; esta última apontada como o pivô pelo PNPB
para a inserção da agricultura familiar na cadeia produtiva do biodiesel (BRITTO e
SANTOS, 2006).
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A agricultura familiar voltada para o auto-consumo predomina no semi-árido,
misturando-se com a busca por trabalho e renda fora do ambiente doméstico, a qual
ocorre em condições precárias. Parte da produção é destinada ao auto-consumo e o
restante, quando há excedente, destina-se à comercialização. De todo modo, encontra-se
também uma atividade econômica mais intensa que se aproxima da lógica da agricultura
empresarial e que pode estar eventualmente ligada à agricultura familiar. Como
exemplo tem-se o plantio de feijão em Irecê, que atende tanto aos mercados locais
quanto aos regionais. De uma forma geral, a produtividade da agricultura do semi-árido
baiano é baixa. No caso específico da agricultura familiar, espera-se que a ampliação do
crédito e apoio técnico, prometidos pelo governo, resulte em aumento da produtividade,
gerando acréscimos no excedente a ser comercializado (POMPONET, 2007).
POMPONET (2007) diferencia os agricultores familiares entre os que já estão
consolidados e são capazes de acompanhar o progresso técnico e os que ainda estão em
consolidação. Estes se apresentam em maior número e utilizam técnicas e instrumentos
rudimentares. A organização dos pequenos produtores tem aumentado através de
associações e cooperativas, que se estabelecem como elementos-chave na circulação da
produção. Essas instituições ficam incumbidas de identificar os nichos de mercado,
avaliar a demanda, orientar a produção e o armazenamento. Na opinião da POMPONET
(2007), a disseminação do empreendedorismo e da cooperação possibilita a transição
entre o rural arcaico e de subsistência para um contexto de mercado, mesmo que a
produção seja pequena e destinada a comércios mais próximos, instituindo uma rotina
capitalista.
O atraso sócio-econômico da região está atrelado à oferta insuficiente de água, principal
obstáculo para o desempenho da produção agrícola, à baixa renda da população regional
e ao alto índice de concentração de terras, fatores que se colocam como empecilhos para
o desenvolvimento da produção (BRITTO e SANTOS, 2006). Segundo MONTEIRO
(2007), o VBP por área dos agricultores familiares no semi-árido baiano é relativamente
maior do que o dos patronais. Nesta região, a agricultura familiar responde por 60% do
VBP, apesar de ocupar apenas 47% das terras agrícolas (MONTEIRO, 2007). A Tabela
5 mostra o valor da produção de cada oleaginosa na Bahia em 2006.
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Tabela 5 – Valor da produção (em 1.000 R$) por oleaginosa na Bahia em 2006
Oleaginosa/Grão
Algodão Herbáceo
Amendoim
Dendê
Girassol
Mamona
Soja
Fonte: IBGE/PAM (2006)

Valor
(1000 R$)
808.198
4.708
27.135
9
41.153
712.002

Como era de se esperar, a soja e o algodão encabeçam a lista das oleaginosas com maior
valor da produção alcançado. Segundo KOURI e SANTOS (2007), os grandes
produtores do Centro-Oeste e Oeste do estado da Bahia encontraram no algodão uma
alternativa ao cultivo da soja bastante rentável, o que explica um valor da produção
mais elevado para o algodão no ano de 2006. O amendoim e o girassol têm um valor da
produção ainda pequeno. O dendê começa a ganhar alguma expressão, mas ainda não
desponta, tento em vista a baixa produtividade do estado (CONAB, 2006). O caso da
mamona será tratado com mais cuidado na próxima seção, já que esta oleaginosa tem
sido colocada como a grande aposta para a agricultura familiar baiana devido à suas
características de boa adaptabilidade às condições do semi-árido e potencial de fixação
do homem no campo.
2.2.2

Produção de mamona na Bahia

No estado da Bahia, pequenos e médios produtores produzem mamona há mais de um
século (BELTRÃO et al., 2006). A previsão da CONAB (2008c) é de que na safra de
2007/2008 o plantio de mamona na Bahia ocupe 79,4% da área total do país dedicada a
essa cultura. Estima-se que a produção baiana de mamona participe com 81,2% na
produção nacional da oleaginosa na safra de 2007/2008 (CONAB, 2008c). A Tabela 6
apresenta as séries históricas de área plantada, produção e produtividade de 1990 a 2008
(previsão) da CONAB (2008c) para a cultura da mamona na Bahia.
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Tabela 6 – Séries históricas de área plantada (em mil ha), produção (em mil ton) e
produtividade (em kg/ha) para a mamona na Bahia para os anos de 1990 a 2008

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
*Previsão

Área Plantada (mil ha)

Produtividade (kg/ha)

Produção (mil ton)

161,4
163,0
109,2
115,0
91,4
61,6
109,5
140,6
130,0
89,1
174,1
152,0
120,0
123,6
148,3
169,4
108,1
121,1
141,1

410,2
430,0
685,0
230,0
482,0
481,0
360,0
642,0
132,0
311,0
521,0
470,0
550,0
663,0
600,0
1.000,0
693,0
600,0
880,0

66,2
70,1
74,8
26,5
44,1
29,6
39,4
90,3
17,2
27,7
90,7
71,4
66,0
81,9
89,0
169,4
74,9
72,7
124,2

Fonte: CONAB (2008c)

A disposição dos dados da Tabela 6 nos Gráficos 1, 2 e 3 permite uma melhor
visualização da tendência de crescimento de área plantada, produção e produtividade no
estado da Bahia.
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Gráfico 1 - Área plantada (em mil ha) de mamona na Bahia para os anos de 1990 a 2008
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da CONAB (2008c)
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Gráfico 2 - Produtividade (em kg/ha) da mamona na Bahia para os anos de 1990 a 2008
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da CONAB (2008c)
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Gráfico 3 - Produção (em mil ton) de mamona na Bahia para os anos de 1990 a 2008
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da CONAB (2008c)
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Apesar da grande oscilação apresentada pela produtividade, observa-se uma tendência
de aumento entre 1990 e 2008, podendo alcançar 880 kg/ha em 2008, caso as previsões
da CONAB (2008c) se confirmem. Embora as curvas de produção e área plantada
guardem uma forte correlação entre si, fica claro que a produção de mamona é
diretamente impactada pelas variações da produtividade. A expectativa é de que a
produção de mamona atinja 124,2 mil toneladas em 2008, 87,6% superior do que a
produção registrada em 1990. Por outro lado, estima-se uma retração da área plantada
que pode chegar em 2008 com uma área 12,6% menor da que havia sido destinada para
o cultivo de mamona na Bahia em 1990. Os anos de 1998 e 2005 se mostram atípicos,
por apresentar picos (2005) e quedas (1998) de produtividade mais acentuados. Segue
uma breve análise para elucidar essas oscilações.
Em 1998, a produção de mamona atinge seu ponto mais baixo, na Bahia e no Brasil
(CONAB, 2008c). A redução verificada nas Regiões Sul e Sudeste pode ser atribuída à
não competitividade da mamona em relação às culturas concorrentes. No Nordeste, no
entanto, este fato se deve a um conjunto de fatores. Dentre eles está a desorganização e
inadequação dos sistemas de produção vigentes, parcialmente explicados pela utilização
de sementes impróprias para o plantio; a desorganização do mercado interno tanto para
o produtor quanto para o consumidor final; baixos preços pagos ao produtor agrícola;
oferta de crédito e assistência técnica reduzidas e a utilização da mesma área para
sucessivos plantios da cultura (KOURI et al., 2004).
O ano de 2005, por sua vez, bateu todos os recordes no que se refere às três variáveis
analisadas: área plantada, produção e produtividade. Os impactos positivos da entrada
do biodiesel na matriz energética brasileira começaram a ser sentidos, mesmo que à
época tenha havido apenas um anúncio de tal fato. Os altos preços do óleo de mamona
no mercado internacional na safra de 2003/2004 e a propaganda do governo da imediata
implantação do PNPB incentivaram os produtores de mamona de tal forma que, a safra
seguinte registrou a maior área plantada em termos nacionais desde 1990, trazendo
reflexos diretos para o estado baiano (FERREIRA et al., 2006; KOURI et al., 2004).
Apesar de a mamona ser um dos principais focos das políticas de incentivo à pesquisa e
desenvolvimento do biodiesel na Bahia, a diversidade de oleaginosas presente no estado
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amplia as possibilidades de produção desse biocombustível. As condições
edafoclimáticas do estado permitem que também se trabalhe com soja, algodão,
amendoim, girassol e dendê (RBB, 2007). É apenas em 2006, no entanto, que o
biodiesel de fato aparece nos números baianos. Na próxima seção, faz-se um exame da
atual produção de biodiesel no estado baiano, estendendo a análise aos principais
produtores de biodiesel do estado.
2.2.3

Produção de biodiesel na Bahia

A Bahia apresenta atualmente uma capacidade anual estimada de 208,5 103 m3/ano,
segundo a ANP, o que representa 8,3% da capacidade nacional, como pode ser visto na
Tabela 7.
Tabela 7 – Capacidade Autorizada de Plantas de Produção de Biodiesel por estado
Estado

Capacidade Autorizada
(m3/dia)

*Capacidade Anual Estimada
(103 m3/ano)

Bahia 18
Ceará
Goiás
Maranhão
Mato Grosso

695,00
362,40
812,00
360,00
1.651,70

208,50
108,70
243,60
108,00
495,50

Minas Gerais
Pará
Paraná
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Roraima
São Paulo
Tocantins
Total
*300 dias de operação.

72,40
80,00
150,00
270,00
160,00
1.441,00
17,00
1.950,44
360,00
8.381,9

21,70
24,00
45,00
81,00
48,00
432,30
5,10
582,84
108,00
2.512,2

Fonte: Adaptado de ANP (2008)

A Bahia conta atualmente com 11 usinas produtoras de biodiesel, sendo que quatro
delas se encontram em fase de construção (Global Ag Biodiesel L.L.C., UFBA, Bahia
Eco Bio Diesel e Biobrax - Una), quatro ainda em planejamento (Biobrax – Campo
Largo, Petrobras – Candeias, Candelle e Dagris), uma usina-piloto (UESC – Ilhéus) e
apenas duas que podem ser enquadradas na categoria de usinas construídas e
18

Dados referentes às usinas de produção de biodiesel da Brasil Ecodiesel, localizada no município de
Iraquara e Comanche, situada em Simões Filho (ANP, 2008).
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produzindo, a saber, Comanche Biocombustíveis da Bahia LTDA. (Comanche),
localizada no município de Simões Filho, e Brasil Ecodiesel Indústria e Comércio de
Biocombustíveis e Óleos Vegetais S.A. (Brasil Ecodiesel), que fica em Iraquara
(BIODIESEL BR, 2008). A usina de biodiesel da Comanche já está construída e se
propõe a utilizar diversas matérias-primas (ou resíduos das mesmas) como soja,
algodão, óleos de gorduras residuais (OGR), sebo bovino, dendê e mamona no processo
de produção de biodiesel, realizado através da rota metílica. A empresa resulta de uma
parceria entre a empresa baiana IBR e a americana Comanche Energia S.A. Inicialmente
foram investidos R$ 40 milhões na usina de produção de biodiesel pela IBR. Na
parceria com a empresa americana foi feito um novo aporte de capital, ampliando a
capacidade de produção da usina para 100 milhões de litros de biodiesel por ano, como
consta na Tabela 7 (ANP, 2008).
A aquisição de oleaginosas (mamona e girassol) tem sido feita mediante contrato
firmado com agricultores familiares, através de duas cooperativas baianas, nas regiões
da Chapada e Ourolândia. No entanto, a empresa possui uma área destinada ao plantio
de pinhão manso, o qual deverá ser posteriormente incorporado na produção. A
produção de biodiesel da Comanche registrada pela ANP foi pífia em 2006, sem sequer
alcançar 30 m3 de B100. No ano seguinte, a produção aumentou para 2.977 m3,
participando com apenas 4,3% da produção total baiana (ANP, 2008).
Quem de fato pode ser responsabilizada pela produção de biodiesel no estado é a Brasil
Ecodiesel, que responde sozinha por 95,7% da produção. A empresa adotou uma
estratégia de produção agrícola que se distingue de todas as outras empresas produtoras
de biodiesel no país. Foram criados Núcleos de Produção Comunitária para incentivar o
desenvolvimento das famílias dos pequenos agricultores rurais, disponibilizando
serviços como escola, posto de saúde e centros comerciais. A proposta envolve a
transferência de terrenos e imóveis para os agricultores, no prazo de 10 anos após a
primeira colheita. Um exemplo desses Núcleos de Produção Comunitária é a Fazenda
Santa Clara, localizada no município do Canto do Buriti – Piauí e responsável pela
produção de mamona a ser utilizada pela empresa na produção de biodiesel. A Brasil
Ecodiesel garante as condições necessárias para o plantio de oleaginosas, sobretudo a
mamona, em função do interesse da empresa na manutenção do SCS, obtido no final de
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2005. No entanto, a empresa já admite comprar óleo de soja produzido pelo
agronegócio para dar suporte à produção de biodiesel (BRASIL ECODIESEL, 2008).
No que se refere à produção e desenvolvimento do setor de biodiesel na Bahia, as metas
do estado passam pelo aumento do número de plantas piloto em universidades e centros
de pesquisa, além de pesquisas que se debrucem sobre a qualidade do biodiesel
produzido, de modo a atender às especificações da ANP 19 (RBB, 2007). Com o objetivo
de proteger o mercado de fraudes e não-conformidades com os critérios estabelecidos
pela ANP, foi estabelecido um contrato em janeiro de 2007 entre a ANP e a
Universidade de Salvador (Unifacs) para avaliar a qualidade do biodiesel produzido no
estado (CEPLAC, 2008).
A ação do governo estadual da Bahia tem sido importante para a estruturação dos
diferentes elos da cadeia de produção do biodiesel no estado. O objetivo do governo
baiano é fazer do estado um importante produtor e exportador de biodiesel e, para tal,
foi criada uma série de mecanismos de fomento. Encontram-se, no estado baiano,
iniciativas importantes em consonância com o PNPB, as quais culminaram na
elaboração do Programa de Biodiesel da Bahia (PROBIODIESEL BAHIA).
2.3 O Programa de Biodiesel da Bahia
O Programa Estadual de Produção do Biodiesel, denominado de Programa de Biodiesel
da Bahia (PROBIODIESEL BAHIA) foi criado com o objetivo de fazer da Bahia um
importante produtor de biodiesel. O objetivo estratégico do programa é produzir um
combustível proveniente de matéria-prima que seja 100% renovável, inserindo-o na
matriz energética estadual e nacional. Busca-se a ampliação e consolidação da produção
e do processamento de oleaginosas na Bahia e o fomento à implantação de usinas
produtoras de biodiesel em escala comercial, com produção contínua. Os objetivos
contemplam, ainda, o fortalecimento da agricultura familiar e a sua inserção na cadeia
produtiva do biodiesel e o fomento ao surgimento de usinas de porte menor, fixas ou

19

A partir da promulgação de Lei no 11.097, a ANP se tornou responsável pela regulação e fiscalização
das atividades referentes à produção, controle de qualidade, distribuição, revenda e comercialização do
biodiesel e da mistura deste com o diesel convencional. Diante deste novo fato, a ANP editou normas de
especificação do biodiesel, e da mistura do biodiesel com o diesel (ANP, 2008).
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(PROBIODIESEL BAHIA, 2006). O programa tem as seguintes metas:
 Ampliar a área plantada de oleaginosas do estado com mamona, dendê,
algodão e soja, para cumprir a meta do B2 na Bahia;
 Introduzir as culturas do girassol e pinhão manso no rol de oleaginosas com
potencial inserção na cadeia produtiva do biodiesel;
 Substituir 2% do consumo de diesel do estado da Bahia até 2008.
Dentre os beneficiários do programa constam pequenos produtores rurais organizados
através de cooperativas e associações, agroinvestidores, produtores de óleos vegetais
interessados em verticalizar a produção para atender ao mercado de biodiesel e
empresários dispostos a investir na cadeia de produção do biodiesel. Está previsto no
PROBIODIESEL BAHIA uma série de conjuntos de ações, classificados de acordo com
estratégias que se enquadram em cinco eixos estruturantes: governança, ciência e
tecnologia, produção de oleaginosas, fomento à atividade empresarial, e biodiesel e
inclusão social. As estratégias para cada um dos eixos estruturantes são listadas na
Tabela 8.
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Tabela 8 – Eixos estruturantes e estratégias traçadas pelo PROBIODIESEL BAHA
Governança


Criação da Rede Baiana de Biocombustíveis



Criação do Comitê Executivo Governamental de Fomento ao Biodiesel
Ciência e Tecnologia



Suporte à Rede Tecnológica e Laboratorial



Apoio Financeiro a Estudos, Projetos e Pesquisa & Desenvolvimento



Apoio à Formação de Recursos Humanos
Produção de Oleaginosas



Fomento à Ampliação da Área Plantada com Oleaginosas no Estado da Bahia



Elaborar estudos para o desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais de
Oleaginosas
Fomento à Atividade Empresarial



Elaborar Estudo de Viabilidade Econômica da Cadeia de Produção de Biodiesel no
Estado da Bahia



Elaborar um Guia de Orientação ao Investidor em Biodiesel



Fomentar a Implantação de Plantas em Escala Comercial para Produção de Biodiesel
no Estado da Bahia



Apoio à Formação de Mercado Consumidor
Biodiesel e Inclusão Social



Integração PROBIODIESEL 20 / Pequena Produção Familiar
Fonte: Elaboração própria com base em PROBIODIESEL BAHIA (2006)

As modalidades de apoio oferecidas pelo programa abrangem as áreas agrícola e
industrial. A primeira contempla assistência técnica e extensão rural, providas pela
Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S/A (EBDA), financiamento para
cooperativas e associações de agricultores familiares com vistas à aquisição de prensas
para esmagamento e extração de óleo, produção de sementes certificadas e apoio tanto
para a estruturação das cooperativas agrícolas quanto para a organização da produção e
da comercialização. No que se refere às questões de caráter industrial, está previsto
apoio na efetivação de parcerias entre os agricultores familiares, fornecedores de
matérias-primas (como sementes, adubos, etc.) e os produtores de biodiesel e suporte
20

O PROBIODIESEL BAHIA começou a ser desenhado em 2003, à luz do Programa Brasileiro de
Biodiesel (PROBIODIESEL), que foi lançado em 2002 e reformulado no final do mesmo ano, quando da
eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, para incorporar a questão da inclusão social. Em 2003, a Comissão
Executiva Interministerial foi estabelecida, sendo responsável pela implantação das ações voltadas para a
produção e uso de biodiesel. Um ano mais tarde foi oficialmente lançado o Programa Brasileiro de
Produção e Uso de Biodiesel (PNPB).
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para os investidores interessados na implantação de unidades de produção de óleos
vegetais. Também consta uma diferenciação de ICMS 21 nas operações com oleaginosas
para a produção de biodiesel e o apoio na obtenção de financiamento através de órgãos
como Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (PROBIODIESEL BAHIA, 2006).
As ações de implementação do PROBIODIESEL BAHIA são conduzidas através da
Rede Baiana de Biocombustíveis (RBB) e dos Grupos Técnicos de Trabalho. A rede
tem o objetivo de alinhar as ações tomadas pelos vários atores envolvidos na cadeia de
produção do biodiesel na Bahia, eliminando a sobreposição de esforços e a
desarticulação dos atores em questão. Cabe à Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Inovação (SECTI) a coordenação executiva dos trabalhos da rede e a responsabilidade
de incentivar a integração das ações dos participantes da RBB, coordenar a definição de
metas, avaliando os resultados obtidos e propor medidas de correção de rumo, se
necessárias. Os Grupos Técnicos de Trabalho são divididos em cinco grupos, a saber: (i)
apoio à pesquisa e desenvolvimento e rede tecnológica e laboratorial, (ii) sistemas de
produção de oleaginosas, (iii) fomento empresarial, (iv) integração da pequena produção
familiar à cadeia de produção de biodiesel e (v) apoio à utilização dos co-produtos do
biodiesel (PROBIODIESEL BAHIA, 2006). Os resultados esperados do programa são
os seguintes:
 Dinamização de economias regionais, principalmente o desenvolvimento do
semi-árido;
 Agregação de valor a matérias-primas locais;
 Geração de novos negócios pelo grande volume de glicerina 22 e, no caso da
mamona e do pinhão manso, a torta será disponibilizada para os agricultores;
 Desenvolvimento local em função da produção e oferta local do biodiesel;
 Possibilitar a recuperação de áreas degradadas para a produção de culturas
anuais;

21

Foi instituída, através do decreto no 9.426 de 17/05/2005 a isenção do ICMS nas operações internas
com produtos vegetais destinados à produção de biodiesel (Convênio CONFAZ no 105/03), sendo que a
isenção passa a depender da utilização dos produtos na finalidade a que se destinam (PROBIODIESEL
BAHIA, 2006).
22
Está previsto no programa o apoio financeiro a estudos, projetos e pesquisa & desenvolvimento com
vistas ao desenvolvimento de novas aplicações tecnológicas para a glicerina, além da realização de
estudos de mercado (PROBIODIESEL BAHIA, 2006).
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 Tornar-se um exportador de biocombustível para outros estados da federação e
também para outros países;
 Ampliação de demanda de insumos para a produção de oleaginosas e de
biodiesel;
 Ampliação da receita do estado, devido ao incremento da produção de
oleaginosas, de biodiesel e do consumo;
 Geração de emprego e renda ao longo de toda a cadeia produtiva do biodiesel,
principalmente no campo;
 Redução da emissão de gases de efeito estufa e demais poluentes decorrentes
da combustão do diesel de petróleo;
 Redução da poluição que resulta da disposição inapropriada de óleos e
gorduras residuais;
 Geração de renda para os assentamentos familiares que optarem por trabalhar
com a mamona, em especial, os que estão localizados na região do semi-árido.
Com o objetivo de alcançar tais resultados e garantir uma ação mais integrada,
conferindo mais agilidade na implementação das ações de interesse do programa, foi
criado o Comitê Executivo do PROBIODIESEL BAHIA, formado por um conjunto de
Secretarias (SECTI, 2006). A Figura 4 ilustra a estrutura do referido comitê.

Figura 4 – Estrutura do Comitê Executivo do PROBIODIESEL Bahia
Fonte: SECTI (2006)

O Anexo A traz uma breve descrição das Secretarias que compõem o comitê,
ressaltando a importância do papel de cada uma delas para o sucesso do
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PROBIODIESEL Bahia. A atuação conjunta de todas essas secretarias garante uma
ação governamental articulada que apóia o PROBIODIESEL BAHIA, fornecendo os
subsídios necessários para o bom desenvolvimento do programa. O estado da Bahia
oferece ainda vantagens sistêmicas para a produção de biodiesel e é o conjunto dessas
vantagens, aliado ao empenho do governo baiano em promover o desenvolvimento da
cadeia de produção do biodiesel, que justifica a escolha desse estado para ilustrar o
estudo de caso conduzido maia adiante. Por reunir as principais condições para a
produção de biodiesel, a Bahia disponibiliza as ferramentas necessárias para a análise da
participação da agricultura familiar no processo produtivo do biodiesel. Antes de iniciar
uma análise mais detalhada sobre o estado baiano, cabe primeiramente fazer um
levantamento sobre a potencialidade das oleaginosas cujo plantio é indicado para a
Região Nordeste. Esse levantamento servirá para embasar a escolha de algumas
oleaginosas, as quais serão posteriormente selecionadas para ilustrar o estudo de caso.
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3. A CADEIA PRODUTIVA DAS OLEAGINOSAS PARA A PRODUÇÃO DE
BIODIESEL NO NORDESTE
O Nordeste brasileiro já apresenta uma cadeia de produção de óleos vegetais;
atualmente estruturada para atender aos setores industriais e de alimentos, dentre outros.
Segundo MONTEIRO (2007), o Brasil se coloca como segundo maior exportador
mundial de óleo de soja. A oferta desse óleo é na sua maior parte suprida pelo
agronegócio, mas conta também com a participação, embora muito mais modesta, dos
agricultores familiares nordestinos (MONTEIRO, 2007). Em relação à mamona, as
exportações brasileiras têm registro desde 1978, quando o Brasil exportou um total de
143,07 mil toneladas do óleo dessa oleaginosa (KOURI e SANTOS, 2006). Na época, a
Região Nordeste respondia por 72,0% da produção nacional de mamona (CONAB,
2008c).
Vista dentro da perspectiva do mercado de biodiesel, a cadeia produtiva das oleaginosas
passa a fazer parte da cadeia de produção do biodiesel, sendo responsável pelas etapas
iniciais do processo produtivo. LEIRAS et al. (2006) descrevem a cadeia produtiva do
biodiesel em seis etapas: produção do grão, extração do óleo, produção do biodiesel a
partir do grão, distribuição e revenda ao consumidor 23 . Todas essas etapas se deparam,
em maior ou menor grau, com alguns obstáculos. Pelo fato da implementação do PNPB
ser ainda muito recente, verifica-se uma série de fatores que interferem na cadeia de
produção do biodiesel e que ainda precisam ser ajustados. Dentre eles, destaca-se a
logística de transportes, que interfere diretamente nas etapas finais dessa cadeia de
produção, caracterizadas pela distribuição e revenda ao consumidor. A questão da
localização das usinas produtoras de biodiesel também não foi equacionada, pois
depende tanto das definições da organização das etapas iniciais de produção agrícola e
esmagamento do óleo, quanto da logística de transportes, ainda não estabelecida. Isso
tudo evidencia que a produção de biodiesel no país ainda está em fase de transição. As

23

Vale lembrar que a produção de biodiesel a partir do grão não conta, ainda, com uma unidade industrial
em funcionamento. Portanto, nesse estágio inicial de produção de biodiesel, tanto no Nordeste, como no
país como um todo, não se deve desconsiderar o potencial uso de resíduos para a produção de biodiesel.
Neste caso, verifica-se a necessidade da coleta de insumos, o que caracterizaria as duas primeiras etapas
da cadeia produtiva do biodiesel supracitadas.
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pesquisas ainda estão em curso e proliferam-se usinas-piloto de produção de biodiesel,
as quais têm realizado uma série de testes com rotas tecnológicas e oleaginosas diversas.
O principal gargalo dessa cadeia produtiva diz respeito à produção de matérias-primas
para a produção de biodiesel. A falta de oleaginosas no mercado tem levado as
empresas produtoras de biodiesel a se deslocar até os centros de produção agrícola em
busca de matéria-prima para a produção de biodiesel. Uma vez que o foco do presente
estudo se volta para as questões sociais destacadas no PNPB, optou-se por avaliar com
mais cuidado as questões que podem realmente interferir na inserção da agricultura
familiar nessa cadeia de produção, contribuindo com o fornecimento de matérias-primas
para a produção de biodiesel. Por esta razão, as dificuldades presentes nas demais etapas
da cadeia produtiva do biodiesel, como a distribuição e revenda ao consumidor, não
serão abordadas, pois não interferem no processo produtivo da agricultura familiar e,
portanto, fogem ao escopo desse trabalho. As etapas de produção do grão e extração do
óleo constituem a cadeia agrícola, conforme denominação adotada por LEIRAS et al.
(2006), e que será tratada de forma geral na primeira seção deste capítulo. Na segunda
seção, serão abordadas as especificidades de cada oleaginosa utilizada para a produção
de biodiesel, estabelecendo uma ligação entre produção do grão, extração do óleo e
produção de biodiesel, as três primeiras etapas do processo produtivo.
3.1

Aspectos gerais da cadeia produtiva das oleaginosas

As atividades que constituem a cadeia produtiva do biodiesel apresentam grande
potencial de geração de emprego e renda na Região Nordeste, sobretudo nas atividades
do setor primário e de beneficiamento das matérias-primas vegetais. A seleção, limpeza
e esmagamento das sementes poderiam ser realizados ainda no campo, através de
cooperativas e associações de produtores familiares, sem por isso perder de vista as
exigências de qualificação do óleo requeridas para a produção do biodiesel
(SUERDIECK, 2006).
LEIRAS (2006) coloca que as características regionais envolvidas na produção de
biodiesel, fundamentais para a avaliação econômica das alternativas de produção desse
biocombustível, ainda não foram devidamente exploradas. Com o objetivo de dar mais
subsídios para essa discussão, analisam-se nesta seção as etapas de produção de
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oleaginosas e extração do óleo vegetal, no contexto da Região Nordeste, para a
produção de biodiesel.
3.1.1

Produção de oleaginosas

Dentro da cadeia produtiva do biodiesel a obtenção de matéria-prima é fundamental,
inclusive pelo impacto financeiro que representa – da ordem de 60 a 92% do custo de
produção, na média internacional (IEA, 2007). Para atender a este requisito é possível
utilizar resíduos (como o caroço de algodão e a borra do dendê) - cuja disponibilidade
tende a ser mais imediata e a menores custos, embora com escala limitada, e o plantio
de oleaginosas, cujo aumento de área plantada representa significativo potencial em
quantidade a ser ofertada e em postos de trabalho. O plantio de oleaginosas assume o
papel de fornecedor de grãos para o esmagamento e extração de óleo. Com essa nova
perspectiva, toda a produção agrícola passa a ter um novo foco, tendo como objetivo a
maior obtenção possível de óleo vegetal. Para que se alcance tal objetivo, a primeira
medida, e a mais óbvia, é o aumento da produção agrícola. A segunda, diz respeito à
como se dá essa produção.
Uma forma de manter os sistemas agrícolas estáveis e produtivos é conservar adequadas
as propriedades do solo, adicionando nutrientes em função das necessidades de cada
cultura. No caso do girassol, a combinação de métodos de preparo do solo com o
sistema de rotação de culturas 24 e adubação tem se mostrado importante (WENDT et
al., 2005). Sistemas de preparo do solo são particularmente importantes para a Região
Nordeste, pois interferem nos processos de erosão e armazenamento de água do solo
(MONTEIRO, 2007).
Os procedimentos realizados para manter o solo produtivo, ou ao menos fornecer
condições para que os solos se tornem produtivos, são discutidos no âmbito das práticas
conservacionistas (idem). Tais práticas permitem o aumento do rendimento agrícola ao
mesmo tempo em que promovem reduções das perdas de água no solo. Os exemplos
citados pela autora para as práticas conservacionistas incluem cultivo mínimo, plantio
24

A rotação de culturas pode ser definida como a prática na qual se alternam, em uma mesma área,
culturas diversas, de acordo com uma ordem pré-estabelecida. Esse sistema favorece a manutenção das
propriedades físicas e químicas do solo e permite um combate mais eficiente às pragas e doenças
(MONTEIRO, 2007).
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direto, cobertura morta, plantio em curvas de níveis, uso de esterco, rotação de culturas
e adubação verde.
As práticas agrícolas adotadas, a qualidade das sementes e os insumos utilizados no
processo produtivo exercem forte influência sobre o teor de óleo que pode se obtido. No
caso da mamona, por exemplo, a adoção da cultivar BRS 149 no semi-árido do Rio
Grande do Norte eleva a produtividade da oleaginosa de 472 para 770kg/ha e o teor de
óleo nas sementes, de 43,5% para 47,5% nos tratamentos sem e com adubação (ibidem).
Para o algodão, constatou-se que a composição do óleo varia, em termos percentuais,
com as condições de cultivo e, principalmente, entre as cultivares. Outro fator
importante nessa equação é o tempo de armazenamento. QUEIROGA et al. (2003)
realizaram experimentos laboratoriais com as cultivares BRS Verde e CNPA 7H e
observaram que um período de armazenamento de 12 meses causou aumentos
significativos no teor de óleo nas sementes de algodão de ambas as cultivares. Os
resultados, em termos de porcentagem de óleo, alcançaram variações entre 21,98% e
32,55% para a cultivar BRS Verde e de 25,25% a 33,76% para a CNPA 7H.
Em 1994, a EMBRAPA ALGODÃO lançou a cultivar BR 1 para o amendoim, à pedido
dos agricultores familiares nordestinos. A cultivar, além de adaptada às condições do
Nordeste, pode ser consumida in natura e possui um teor de óleo de 45% (EMBRAPA
ALGODÃO, 2008). Quando se fala no desenvolvimento de cultivares adaptadas às
condições do Nordeste, pensa-se nos aspectos relacionados à irregularidade das chuvas
da região e doenças específicas que possam acometer determinada cultura, mas não se
tem como objetivo o aumento do teor de óleo nas sementes. Por esta razão, e enquanto
se aguarda o melhoramento genético das espécies com vistas ao aumento do teor de
óleo, deve-se atentar para os outros fatores que fazem parte da produção das
oleaginosas.
No que se refere à adubação, por exemplo, experiências com adubação nitrogenada em
cobertura na cultura da mamona resultaram em aumento da produtividade sem qualquer
alteração no teor de óleo das sementes (SILVA et al., 2007). Os efeitos da adubação
fosfatada sobre o teor de óleo do amendoim também não foram positivos, segundo
KASAI et al. (1998). Entretanto, observou-se uma variação positiva decorrente de
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diferentes estágios de colheita. Os autores ressaltam que dentre os principais fatores que
afetam os teores de óleo e proteína do amendoim ganha destaque a época de colheita.
WENDT et al. (2005), ao analisarem o efeito da adubação verde25 de inverno, associada
a três doses de NPK 26 na cultura do girassol, em dois métodos distintos de preparo do
solo, verificaram um efeito benéfico sobre o teor de óleo do girassol.
3.1.2

Extração de óleo

São basicamente dois os métodos empregados para a extração de óleos vegetais,
havendo, ainda, a possibilidade de uma combinação de ambos. São eles: prensagem,
indicado para matérias-primas com teores elevados de óleo e uso de solventes, mais
adequado para matérias-primas com teores menores de óleo. As prensas são cilindros
com pequenas perfurações ou formados por barras de aço com um pequeno
espaçamento entre as barras, podendo ser do tipo hidráulico ou contínuo. No caso do
uso de solventes, mistura-se o material com um solvente, geralmente o hexano (fração
destilada do petróleo). O teor de óleo residual, decorrente da extração por solventes
pode ser inferior a 1%, enquanto na prensagem obtêm-se valores da ordem de 10%
(DAG/UEM, 2007).
Em geral, os processos industriais utilizam o método de prensagem para matériasprimas ricas em óleo, até que se obtenha um valor residual de óleo em torno de 20%. A
partir de então, aplica-se o uso de solventes para extrair o restante do óleo. No caso do
óleo de soja, que apresenta um teor de óleo de cerca de 20%, utiliza-se apenas a
extração por solventes. Já para o girassol, cujo teor médio de óleo gira em torno de
45%, a extração do óleo é feita parcialmente por prensagem e o restante por solvente
(DAG/UEM, 2007).
Como resultado desses processos, obtém-se o óleo na sua forma bruta, que geralmente
passa pela etapa de purificação, ou refino, para que possa ser consumido como alimento.
A exceção em escala comercial cabe ao óleo de oliva (azeite) que dispensa o refino para
ser consumido como azeite virgem. Outros óleos, como os de gergelim, girassol e
25

Por adubação verde, entende-se a incorporação ao solo de plantas não maduras, por meio de
implementos ou da ação biológica, cultivadas com essa finalidade (WENDT et al., 2005).
26
A sigla NPK designa os três nutrientes principais para as plantas, onde N = nitrogênio, P = fósforo e K
= potássio.
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amendoim, também podem ser consumidos como óleos brutos. Os óleos de soja,
algodão e canola, por sua vez, não oferecem essa possibilidade, sendo consumidos
apenas após o refino (DAG/UEM, 2007).
Os principais resíduos decorrentes do processo de extração do óleo vegetal são: a torta,
no caso da prensagem, e o farelo, quando da utilização da extração por solvente. A
maior parte desses resíduos tem como destino final o preparo de rações animais,
cabendo menos de 20% para a alimentação humana (DAG/UEM, 2007) no caso das
oleaginosas citadas, pois em alguns casos a torta contém ingredientes que impedem o
consumo alimentício - a menos que seja extraído o teor tóxico – ficando a alternativa de
aplicação como adubo e defensivos agrícolas. Entretanto, ambas as soluções transferem
o problema. Se por um lado, a extração da toxicidade, através de aquecimento, pode
emitir poluentes, por outro, a utilização como adubo requer descontinuidade espacial,
não devendo ser aplicada constantemente no mesmo local, de modo a evitar a
contaminação do solo e do lençol freático. Nesse caso, haveria, portanto, um aumento
nos custos referentes à logística.
De modo geral, o processo de extração de óleo pode ser dividido em três etapas:
armazenamento da matéria-prima, preparação e extração (DAG/UEM, 2007). A
armazenagem de grãos deve contar com estruturas adequadas para receber a produção
de grãos, conservá-los em perfeitas condições técnicas e redistribuí-los posteriormente
(AGAIS, 2008). A Tabela 9 apresenta o número de unidades armazenadoras para cada
um dos estados nordestinos, segundo os dados estatísticos da rede de armazenagem
brasileira, levantados pela CONAB (2008b).
Tabela 9 – Número de unidades armazenadoras por estado na Região Nordeste
Estado
Alagoas
Bahia
Ceará
Maranhão
Paraíba
Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte
Sergipe
Fonte: CONAB (2008b)

Unidades armazenadoras
61
571
93
143
23
95
119
17
2
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As unidades armazenadoras podem ser definidas como complexos agroindustriais
formados por estruturas e recursos que os permitam receber, pré-beneficiar, armazenar e
despachar a produção agrícola de uma determinada localidade (AGAIS, 2008). Nota-se
que a Bahia está muito à frente dos demais estados nordestinos no que se refere ao
número de armazéns cadastrados e encabeça a lista com mais da metade dos armazéns
da Região Nordeste.
O preparo da matéria-prima varia de acordo com o método de extração adotado e com a
matéria-prima selecionada. De uma forma geral, os tratamentos mais utilizados
envolvem limpeza, descascamento, moagem, laminação 27 , cozimento e extrusão 28 . No
caso da soja, os tratamentos de moagem, condicionamento, laminação e cozimento dão
lugar à simples extrusão, o que simplifica o processo e reduz custos com máquinas e
mão-de-obra na preparação das sementes. A etapa da limpeza é indispensável para
qualquer oleaginosa utilizada, pois evita que pedras, poeira e até mesmo pedaços de
metal danifiquem os equipamentos.
Por fim, tem-se a extração propriamente dita. Na próxima seção serão abordadas as
particularidades de cada uma das oleaginosas selecionadas no que tange o processo de
extração de óleo para a produção de biodiesel.
3.2

Sistema produtivo por matéria-prima

Há uma grande variedade de oleaginosas a serem utilizadas como matéria-prima na
produção de biodiesel e uma série de possibilidades de arranjos espaciais de sistemas de
produção agrícola. São vários os motivos que fazem com que uma determinada região
se dedique ao plantio de certos produtos agrícolas em detrimento de outros. Podem ser
citados fatores climáticos, de solo, topologia, disponibilidade e custo de terras, a
proximidade e o acesso a vários mercados, a disposição dos empreendedores rurais e a
habilidade com determinada cultura (MARTINS et al., 2007).
27

Na etapa de laminação provoca-se a ruptura das células e a formação de uma grande área superficial
para o contato do solvente. Lâminas de grande espessura resultam em um alto teor de óleo residual no
farelo (TIRITAN e BEUX, 2006).
28
A extrusão é definida como um processo de tratamento térmico que, através de uma combinação entre
calor, umidade e trabalho mecânico, modifica profundamente as matérias-primas, conferindo a elas novas
formas e estruturas com características funcionais e nutricionais distintas (ASCHERI, 2008).
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As principais fontes para a extração de óleo vegetal são: baga de mamona, polpa de
dendê, semente de girassol, caroço de algodão, grão de amendoim, semente de canola,
polpa de abacate, amêndoa do coco de babaçu, caroço de oiticica, semente de linhaça,
nabo forrageiro e grão de soja, dentre outras (LEIRAS et al., 2006; BILLICH e SILVA,
2006). Esta última detém apenas 19% de óleo, mas ganha importância no Brasil em
função da produção existente. Só se poderá contar de fato com a utilização da soja para
a produção de biodiesel, se houver negociações anteriores acerca do farelo produzido.
As plantas nativas, a exemplo do pequi, do buriti e da macaúba, apresentam resultados
importantes nos testes laboratoriais no que se refere à extração de óleo. No entanto, a
produção dessas oleaginosas ainda é extrativista e não há indícios de plantios comerciais
para a produção de biodiesel (BILLICH e SILVA, 2006; MONTEIRO, 2007). O pinhão
manso também se inclui nesta categoria e apesar de ser apontada como uma opção
promissora para a produção de biodiesel, ainda não há domínio tecnológico para essa
oleaginosa (MONTEIRO, 2007).
Para estimar o custo de produção do biodiesel nas diferentes regiões brasileiras a partir
de diferentes matérias-primas, em plantas industriais de diferentes escalas, BARROS et
al. (2006) compilaram os períodos de colheita para as diferentes oleaginosas,
concluindo que a oferta de matérias-primas se concentra no primeiro semestre. Em
função da facilidade de estocagem do caroço do algodão e da soja em grão, os autores
supuseram que essas oleaginosas deverão formar a base de suprimento das indústrias de
biodiesel no segundo semestre na Região Nordeste, contando com uma mistura maior
de oleaginosas no primeiro semestre. Devido à utilização de tal estudo como fonte de
informações e reflexões para as diversas oleaginosas analisadas neste capítulo,
apresentam-se na Tabela 10 as hipóteses adotadas pelos autores para a formulação dos
custos de produção do biodiesel no país.
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Tabela 10 – Hipóteses adotadas no estudo sobre os custos de produção do biodiesel no
Brasil
Etapa do processo de
produção do biodiesel
Esmagamento

Hipótese
Consideram-se unidades industriais que conjugam o
esmagamento da matéria-prima agrícola para a extração de
óleo com o processamento do biodiesel propriamente

Consideram-se os custos e receitas dos sub-produtos, tanto
da etapa de esmagamento quanto da elaboração do biodiesel,
na contabilidade total, sem incluir margem de comercialização
Consideraram-se, para cada região, o uso de matérias-primas
Matérias-primas
compatíveis com suas respectivas vocações agrícolas
Consideraram-se três escalas de produção: 10 mil toneladas
de biodiesel por ano (t/ano), 40 mil t/ano e 100 mil t/ano.
Plantas de biodiesel
Independentemente da escala, foram adotadas unidades
industriais integradas.
Local de instalação da indústria Definido com base na maior disponibilidade de matériasprimas agrícolas para a geração de óleo
Fonte: Elaboração própria com base em BARROS et al. (2006)
Cálculo do custo de produção

A localização das usinas de produção de biodiesel levou em conta, ainda, a estrutura de
bases coletoras das distribuidoras cadastradas na ANP. Uma vez que o estudo foi
realizado em 2006, considerou que tanto as refinarias quanto as distribuidoras
cadastradas junto a ANP estariam aptas a fazer a mistura de 2% de biodiesel ao diesel
mineral. Entretanto, conforme anteriormente exposto, e com a entrada em vigor do
PNPB, a partir deste ano essa autorização fica restrita às distribuidoras.
LEIRAS (2006) recomenda para a localização de fábricas de biodiesel na Bahia, a
região do Recôncavo, caso se utilize a rota metílica no processo de transesterificação,
em função da proximidade com a Metanor, fabricante de metanol localizada no pólo
Petroquímico de Camaçari, e com a base de distribuição de combustíveis de São
Francisco do Conde. No que se refere à fábrica de óleo, ou usina de esmagamento,
recomenda-se a localização próxima à região produtora no caso do algodão, dendê e
soja. A Figura 5 apresenta a localização das duas empresas produtoras de biodiesel no
estado da Bahia, Brasil Ecodiesel, no município de Iraquara, e Comanche, no município
de Simões Filho, juntamente com a malha rodo-ferroviária e hidroviária do estado,
ilustrando a logística de transportes para a produção e comercialização de biodiesel na
Bahia.
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Figura 5 – Logística de transporte para a produção e comercialização de biodiesel no
estado da Bahia
Fonte: Elaborado por SILVA (2008)

Nota-se a posição estratégica adotada pela Comanche ao localizar sua unidade de
produção de biodiesel próximo ao porto de Salvador, facilitando imensamente o
escoamento da produção, e próximo também da Metanor, reduzindo os custos de
transporte e produção. Para fins ilustrativos, tem-se na Figura 6 a localização das áreas
destinadas ao cultivo das oleaginosas com mais expressão na Bahia em 2005 e que serão
tratadas com mais detalhes, a seguir. São elas: algodão, dendê, girassol, mamona e soja.
Embora o amendoim também faça parte do rol de oleaginosas a ser analisado, esta
oleaginosa não pôde ser incluída na figura por falta de dados.
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Figura 6 – Distribuição espacial das regiões produtoras de oleaginosas no estado da
Bahia
Fonte: Elaborado por SILVA (2008) com base em dados da CONAB (2008)

De acordo com o critério de seleção para o uso de matérias-primas, adotado por
BARROS et al (2006), foram avaliadas para o Nordeste: a soja, o caroço de algodão e a
mamona. Na análise que segue, optou-se por ampliar as opções de oleaginosas,
incluindo o amendoim, o girassol e o dendê, os quais também podem ser cultivados pela
agricultura familiar nordestina para a produção de biodiesel.
3.2.1

Algodão

A produção nacional de algodão ganhou um ritmo mais forte e crescente com a
consolidação da indústria têxtil brasileira. O algodão passou a assumir o posto de
principal cultura dos estados nordestinos, produzindo de 10 a 20% de excedentes para
exportação. O cultivo do algodão herbáceo no Nordeste ocupou, já na safra de
1973/1974, aproximadamente 809,1 mil hectares, dos quais 37% pertenciam ao estado
da Bahia. Na época, a produção era feita de forma tradicional, através da agricultura
familiar, com produção em pequena escala e de baixo padrão tecnológico. No começo
da década de 1980, desencadeou-se uma crise na produção algodoeira em função do
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tradicionalismo da estrutura de produção, a incapacidade de convivência com o bicudo e
políticas governamentais que inviabilizavam economicamente a cultura. Com isso, a
produção de algodão existente no Nordeste foi redesenhada, com o abandono da cultura
por pequenos e médios produtores das regiões tradicionais e a retomada da produção
por parte dos grandes produtores do Centro-Oeste e Oeste do estado baiano (KOURI e
SANTOS, 2007).
Nessa mesma época, a EMBRAPA passou a investir no desenvolvimento de variedades
anuais de ciclo precoce, mais resistentes ao bicudo. Somente para a Região Nordeste, já
foram desenvolvidas 11 cultivares de algodão branco pela instituição. No ano de 2000,
foi lançada a primeira cultivar de algodão colorido, a BRS 200 Marrom, seguida da
BRS Verde (2003) e BRS Safira e BRS Rubi (2005). Também foi desenvolvida uma
mini-usina de beneficiamento de algodão, que descaroça e enfarda a pluma, ampliando
as possibilidades de agregação de valor para o pequeno produtor (EMBRAPA
ALGODÃO, 2008).
O caroço do algodão é o subproduto do beneficiamento, ou descaroçamento. Uma vez
removida a pluma, abre-se o caroço do algodão para liberar o grão, que é esmagado para
a extração do óleo. Este processo é realizado por meio de prensagem hidráulica ou
através de extratores químicos. No processo de extração do óleo do algodão, obtêm-se
como subprodutos primários o línter, a casca e a amêndoa; como secundários, farinha
integral, óleo bruto, torta e farelo e como terciários, óleo refinado, borra e farinha
desengordurada. A torta de algodão pode ser utilizada como fertilizante, na indústria de
corantes e na elaboração de ração animal (EMBRAPA ALGODÃO, 2008). Segundo
MONTEIRO (2007), a torta tem elevado teor protéico e representa quase metade da
semente. Ainda segundo a autora, a maior parte dos produtores de algodão da Região
Nordeste utiliza os restos culturais na alimentação animal, ao invés de realizar a queima,
que é exigida por lei.
Segundo BARROS et al. (2006), o biodiesel de algodão do Nordeste é o mais barato do
Brasil. Levando-se em conta o processo produtivo completo do biodiesel 29 , produz-se
no Nordeste um litro de biodiesel a R$ 0,662 em uma planta com capacidade de
29

Receitas e despesas da unidade industrial integrada: esmagadora mais usina (BARROS et al., 2006).
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processamento de 100 mil litros anuais. Comparado ao biodiesel de soja e mamona, o de
algodão apresenta uma vantagem de quase 100%. A oferta do caroço de algodão no
Nordeste favorece a produção de biodiesel da oleaginosa nessa região. Dados da
CONAB (2008c) revelam que na safra de 2003/2004 foram produzidas 467.500
toneladas de caroço de algodão na Região Nordeste, o que seria suficiente para suprir
usinas de biodiesel de 10 e 40 mil toneladas por ano, posto que essas demandariam
aproximadamente 66 e 260 mil toneladas por ano, respectivamente (BARROS et al.,
2006).
3.2.2

Amendoim

A maior parte do cultivo do amendoim na Região Nordeste depende da estação chuvosa.
O plantio se concentra nas regiões de Mata, Agreste, Brejo, Cariri e Semi-árido. Posto
de outra forma, o amendoim nordestino pode ser encontrado no Recôncavo Baiano; nos
tabuleiros costeiros de Sergipe; nas Zonas da Mata, Agreste e Sertão pernambucanos;
no Agreste e Brejo da Paraíba e no cariri cearense (EMBRAPA ALGODÃO, 2008).
O cultivo do amendoim pode ser realizado em quase todos os tipos de solo, mas
alcança-se uma maior produtividade em solos bem drenados e com razoável fertilidade.
No Nordeste, as regiões produtoras de amendoim geralmente apresentam solos com
baixa fertilidade. Recomenda-se, nesse caso, o uso de adubos fosfatados (entre 60 e
80kg de P2O5 por hectare) e potássicos (30kg de KCI – cloreto de potássio – por
hectare) (EMBRAPA ALGODÃO, 2008). O plantio pode ser realizado em consórcio
com outra herbácea, como milho, gergelim, mandioca ou algodão. No Nordeste utilizase o consórcio com o milho, com muito pouca utilização de insumos, e o tamanho
médio da lavoura varia entre 1,3 e 5 hectares por produtor, geralmente envolvendo mãode-obra familiar (SLUSZZ e MACHADO, 2006).
O rendimento do amendoim varia com a cultivar utilizada e com as interações entre
temperatura e disponibilidade hídrica. A EMBRAPA desenvolveu a cultivar BR1,
adaptada para as condições de sequeiro, a BRS-151-L7 indicada para o cultivo em
regiões com clima semi-árido e a BRS Havana, que apresenta boa tolerância à seca.
Para assistir pequenos produtores no beneficiamento do amendoim, foi aprimorada uma
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descascadora manual com capacidade para beneficiar 75kg por hora, com perdas
inferiores a 5% (EMBRAPA ALGODÃO, 2008).
A extração do óleo feita através da prensagem mecânica dá origem à torta gorda. No
caso da adoção de solventes tem-se como subproduto a torta magra, que pode ser
utilizada na alimentação animal devido ao seu elevado teor protéico (EMBRAPA
ALGODÃO, 2008). No final da década de 1960, a torta do amendoim apresentou
aflatoxina

30

, causada pelo desenvolvimento de fungos Aspergillus flavus, cuja

ocorrência se deveu à contaminação ou desenvolvimento durante a colheita. Por esta
razão, houve uma redução do interesse na cultura do amendoim como fonte oleaginosa,
mesmo porque para a indústria o preço da torta é tão importante quanto o preço do óleo.
O uso energético do óleo de amendoim, na forma in natura, foi testado por Rudolph
Diesel em 1896, na Alemanha. BILLICH e SILVA (2006) utilizaram uma abordagem
multicritério para determinar qual seria a cultura mais adequada para ser utilizada na
produção de biodiesel. Baseados em critérios de teor de óleo, meses de colheita,
rendimento em óleo, produtividade média, custo de produção e preço de óleo, BILLICH
e SILVA (2006) concluíram que o amendoim se situa nos últimos lugares do ranking de
oleaginosas indicadas para a produção de biodiesel, embora apresente um teor de óleo
bastante elevado, podendo chegar a 50% (EMBRAPA ALGODÃO, 2008). O óleo de
amendoim já tem um mercado consolidado, devido ao seu alto valor, por isso alguns
estudos consideram que a sua utilização para a produção de biodiesel é mais difícil, mas
ainda não foi descartada (JBIC, 2006).
3.2.3

Dendê

O dendê pode ser indicado como a cultura predominante na Região Norte para a
produção de combustíveis alternativos e bioeletricidade (MONTEIRO, 2006). Na
Região Nordeste o estado mais promissor para o plantio de dendê é a Bahia, que
apresenta ainda hoje uma cadeia produtiva desestruturada e com baixa produtividade
(SLUSZZ e MACHADO, 2006). Dentre as oleaginosas cultivadas no Nordeste, esta é a
que apresenta maior produtividade em óleo bruto, podendo produzir mais de oito
30

Aflatoxiose é uma doença decorrente da ingestão da aflatoxina em alimentos e rações contaminadas. A
aflatoxina, por sua vez, constitui um grupo de compostos tóxicos produzidos pelos fungos Aspergillus
flavus e A. parasiticus (CVE, 2008).
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toneladas de óleo por hectare, por ano (MAPA, 2007a). SLUSZZ e MACHADO (2006)
apresentam um número um pouco menor (4 a 6 toneladas de óleo por hectare por ano),
o que já seria cerca de 10 a 12 vezes superior do que a soja. Considera-se que no plantio
de dendê são necessárias 145 mudas por hectare. A distribuição mensal de chuva e a
ocorrência de déficits hídricos são os fatores que causam maior impacto no crescimento
e produção da planta (MAPA, 2007a).
O dendê pode dar origem a dois tipos de óleo: o de palma, extraído da polpa, e o de
palmiste, obtido da amêndoa (LEIRAS, et al., 2006). A extração do óleo é realizada
através de processos mecânicos, por meio da simples prensagem ou do esmagamento
dos frutos. Depois de retirados os frutos, sobram os cachos vazios, um subproduto que
pode ser empregado como adubo orgânico. No processo de extração do óleo de
palmiste, obtém-se a torta de palmiste como subproduto, que conta com um teor de
proteína de 15% e pode ser utilizada na alimentação animal (SLUSZZ e MACHADO,
2006). O teor de óleo de palma pode variar entre 20 e 28% dos cachos. A variedade
Dura apresenta uma produtividade baixa, que oscila entre 4 e 6 ton/ha/ano, e um
rendimento na produção de óleo de 16%, também considerado baixo. Já a variedade
Tenera, que resulta de um cruzamento entre as espécies Dura e Psifera, dispõe de
características genéticas que a permitem alcançar uma produtividade de até 30
ton/ha/ano e rendimentos de óleo de aproximadamente 22%. A produtividade do dendê
varia de acordo com a adubação e a idade da plantação (LEIRAS et al., 2006).
Tendo como base um processamento de 40% de Dura e 60% de Tenera realizado pelas
empresas do Baixo Sul baiano 31 , obtém-se um grau de acidez do óleo variando entre
2,5% e 5,5%, o que pode ser considerado bastante elevado (LEIRAS, 2006). Um índice
elevado de acidez, superior a 1%, pode induzir à saponificação 32 e dificultar a separação
dos monoglicerídeos da glicerina, além de guardar uma forte correlação com o teor de
corrosividade do combustível (MONTEIRO, 2007; LEIRAS, 2006). De acordo com
LEIRAS (2006) uma forma de contornar esse problema se dá através da melhoria da
capacitação logística local, reduzindo o tempo entre a colheita e o processamento,
31

Procedimento para atender ao mercado alimentício, pois o custo de oportunidade é melhor do que
decorre da substituição do combustível.
32
Refere-se à reação de um ácido graxo com uma base, tendo como resultado a formação de sabão
(MONTEIRO, 2007).
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fazendo com que os cachos cheguem mais rápido ao seu destino, logo, mais frescos e
com menor acidez. O processamento do produto deve ser realizado no máximo 24 horas
após a colheita, tornando necessária a proximidade da instalação da indústria ao local de
plantio.
A AGROPALMA, que conduz projetos de cultivo e extração de óleo de palma e de
palmiste, desenvolveu em conjunto com a Escola de Química da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), um método de processamento do óleo de palma para a
produção de biodiesel capaz de agregar mais valor aos resíduos do processamento do
dendê. A obtenção do combustível, denominado de Palmdiesel, conta com o
aproveitamento de 95% dos ácidos graxos extraídos do óleo de palma no processo de
refino físico (resíduo), através de uma esterificação por catálise homogênea, seguida da
destilação do biodiesel. Como resultado, tem-se um combustível mais puro e isento de
glicerina (MONTEIRO, 2006; AGROPALMA, 2008). O uso do óleo como combustível
se estende, também, às caldeiras de mini usinas, ou, geradores estacionários.
3.2.4

Girassol

Apesar de inicialmente classificado com uma cultura de clima temperado, o girassol
hoje pode ser encontrado em regiões agroclimáticas mais quentes, em função de
melhoramentos genéticos alcançados nos últimos anos. Experiências de plantio
comercial de girassol realizadas em 2002 no estado de Pernambuco foram satisfatórias e
mostraram que a incidência de precipitações entre 500 e 700mm, bem distribuídas ao
longo do ciclo da oleaginosa, proporcionaram rendimentos próximos ao máximo. A
produção de óleo se situa entre 400 e 500kg para cada tonelada de grãos. Os
subprodutos incluem a casca (entre 200 e 250kg) e o farelo (de 350 a 400kg), que pode
ser aproveitado na alimentação animal (TABOSA, 2004).
O girassol vem se apresentando como uma excelente opção de rotação e sucessão para
outras culturas como milho, sorgo e soja. Observa-se um aumento de cerca de 10% na
produtividade de lavouras de soja e entre 15 e 20%, nas de milho, quando se utiliza a
rotação com o girassol (EMBRAPA SOJA, 2008). Apesar das Regiões Sul, Sudeste e,
sobretudo Centro-Oeste, adotarem o plantio do girassol desde 1998, é apenas no ano de
2007 que a Região Nordeste se rende aos benefícios do girassol (CONAB, 2008c). Na
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opinião de OLIVEIRA e VIEIRA (2004), uma das principais barreiras ao
desenvolvimento da oleaginosa no país é a pouca quantidade de indústrias esmagadoras
de grãos, o que eleva o custo de transporte para regiões mais afastadas, que acabam
desestimulando o plantio.
Com o objetivo de viabilizar soluções para consolidar a inserção da oleaginosa no
agronegócio, a EMBRAPA se dedicou ao desenvolvimento da tecnologia de extração de
óleo de girassol utilizando miniprensas em pequenas comunidades, assentamentos, vilas
rurais, associações de produtores, dentre outros. A capacidade de processamento da
miniprensa pode variar entre 20 e 50kg de matéria-prima por hora. O processo de
extração do óleo é feito através de prensagem a frio, dispensando a utilização de
insumos químicos. O óleo obtido pode ser consumido sem passar pelo processo de
refino e apresenta teor de vitamina E maior do que resulta dos processos convencionais
industriais (OLIVEIRA e VIEIRA, 2004). SLUSZZ e MACHADO (2006) defendem a
cultura do girassol como sendo apropriada para o plantio em pequenas propriedades,
devido à facilidade de extração do óleo por prensagem, o que favorece a inclusão do
agricultor familiar na cadeia produtiva dessa oleaginosa.
Estudos conduzidos por BARROS et al. (2006) estimaram o custo de produção do
biodiesel, desde a etapa agrícola até a etapa industrial, para diferentes oleaginosas nas
cinco macrorregiões do país. Os autores inferiram que, a despeito da tradição do plantio
de soja na Região Sul, esta oleaginosa se mostrou menos competitiva do que o girassol,
cujo rendimento em óleo é bastante superior ao da soja. Com isso, o custo do biodiesel
do girassol foi, em média, 7,6% mais barato do que o de soja (BARROS et al., 2006).
Em São Paulo, o Centro de Testes, Avaliação e Divulgação do Departamento de
Sementes, Mudas e Matrizes (DSMM) da Coordenadoria de Assistência Técnica
Integral (CATI) avaliou o uso direto do óleo bruto de girassol, extraído através de
prensagem a frio e filtragem por gravidade em pano de algodão. Inicialmente, o óleo de
girassol foi misturado ao óleo diesel com porcentagens crescentes, até que se atingisse
100% de óleo bruto de girassol. O uso contínuo do óleo de girassol em um motor de
trator teve resultados bastante positivos, não causando qualquer dano à bomba injetora
do referido motor (CATI, 2008).
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3.2.5

Mamona

O plantio de mamona deve ser preferencialmente realizado em locais com altitude
superior a 300m, podendo ocorrer em vários tipos de solos, exceto nos muito argilosos
sujeitos a encharcamento ou em solos compactados. A mamoneira necessita de pelo
menos 500 mm/ano de chuvas para seu crescimento e desenvolvimento e temperatura
do ar entre 20oC e 30oC (uma vez iniciada a germinação, a temperatura precisa se
manter acima de 12oC) (BELTRÃO e CARDOSO, 2004). O alcance da raiz da planta é
de no máximo 2m, portanto, ela não é concorrente de plantas cujas raízes são mais
curtas. Isto possibilita o plantio de outros produtos, como o feijão, por exemplo. Esse é
um aspecto interessante que a mamona oferece para a agricultura familiar da Região
Nordeste, pois favorece a agricultura de subsistência (EMBRAPA ALGODÃO, 2008).
As cultivares da mamoneira existentes no Brasil variam em porte, deiscência (abertura)
dos frutos e tipo de cachos, dentre outras características. No Nordeste sugere-se a
utilização de cultivares de porte médio – 1,7 a 2,0m – e de frutos semi-indeiscentes
(com abertura parcial) como a BRS 149 Nordestina e a BRS 188 Paraguaçu,
desenvolvidas pela Embrapa. Ambas apresentam características agronômicas e
tecnológicas superiores às das cultivares comerciais em distribuição. No caso da BRS
149 Nordestina, o teor de óleo na semente é de 48,90% e a produtividade média, sem
adubação, é de 1.500 kg/ha nas condições semi-áridas do Nordeste, em anos normais
quanto à precipitação pluvial. Essa cultivar é recomendada para os diferentes tipos de
sistema de produção utilizados pelas regiões produtoras de mamona no Nordeste. Já a
BRS 188 Paraguaçu apresenta teor médio de óleo na semente de 47,72% e uma
produtividade média, sem adubação, idêntica à da BRS 149. (EMBRAPA ALGODÃO,
2008). A possibilidade de emprego do óleo de mamona para a produção de biodiesel
serve como estímulo para impulsionar a produção da oleaginosa no Nordeste brasileiro.
A mamona apresenta características singulares no que se refere à viscosidade do óleo,
sendo este o mais viscoso de todos os óleos 33 (BELTRÃO, 2003a). A alta viscosidade
do óleo interfere no processo de combustão, o qual ocorre apenas parcialmente,
sobretudo em motores de injeção direta. Como resultado tem-se a formação de resíduos
de difícil remoção no interior do motor (CATI, 2008). A mistura (blend) da mamona
33

O óleo de mamona chega a ser 11 vezes mais viscoso que o óleo de soja (BELTRÃO, 2003a).

61

com qualquer outra oleaginosa pode reduzir substancialmente o teor de viscosidade do
óleo. No entanto, ainda não houve avanço por parte das pesquisas no sentido de
averiguar a eficácia da utilização da mistura e a proporção mais adequada de cada um
dos óleos para a sua composição. Segundo MONTEIRO (2007), o uso do biodiesel de
mamona em misturas com o diesel pode corrigir tal distorção. Ainda assim, a autora
ressalta que a elevada densidade do óleo de mamona e o fato deste apresentar um grupo
de hidroxila (OH) no meio da cadeia do ácido graxo, dificultam o enquadramento do
biodiesel de mamona nas especificações estipuladas pela ANP a custos competitivos
com os demais insumos. O uso deste óleo apresenta problemas em todas as etapas do
processo produtivo do biodiesel, seja na velocidade da transesterificação, seja na
separação e purificação dos produtos dessa reação (MONTEIRO, 2007).
O principal subproduto da cadeia produtiva da mamona é a torta, que resulta do
processo de extração do óleo. A torta apresenta um elevado teor de proteínas e é
produzida, aproximadamente, na proporção de 1,2 toneladas para cada tonelada de óleo,
o que corresponde a aproximadamente 55% do peso das sementes. Suas características
antinutricionais se devem à presença da ricina e ao CB-1A (complexo alergênico), os
quais derivam de diferentes compostos. Cabe salientar que a ricina é encontrada
somente na semente da mamona, não sendo detectada em nenhuma outra parte da
planta. Normalmente utilizada como adubo orgânico, a torta também pode ser utilizada
como ração animal, depois de extraídos seu caráter alergênico e sua toxicidade. Nesse
caso, passa a assumir um valor significativamente maior, entretanto, é preciso que se
desenvolva tecnologia industrial que possibilite a transformação desse produto em um
alimento animal seguro (SEVERINO, 2005).
3.2.6

Soja

O Brasil é atualmente o segundo maior produtor mundial de soja e é o que possui o
maior potencial de expansão da área cultivada. A trajetória de crescimento da soja no
país teve inicio na década de 1960 e em menos de 20 anos se tornou a principal cultura
do agronegócio brasileiro (AGNOL et al., 2007). Do peso total de soja, exportado em
2006, 61,3% foi de grãos, 25,8%, de farelo, e 12,9%, de óleo (EMBRAPA SOJA,
2008). A produção da Região Nordeste, que participa apenas com 6,6% da nacional, se
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concentra nos estados da Bahia, Maranhão e Piauí, em ordem decrescente de produção
(CONAB, 2008c).
A comercialização da soja não requer beneficiamento especial após a colheita.
Empresas privadas transnacionais e nacionais são responsáveis por aproximadamente
70% da comercialização. Os 30% restantes ficam por conta das cooperativas, mais
presentes nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Cabe
ressaltar que na estrutura produtiva dessas regiões predominam pequenas e médias
propriedades, o que contrasta com as grandes propriedades da Região Centro-Oeste
(AGNOL et al., 2007). O grão da soja dá origem a produtos e subprodutos variados que
são utilizados pela agroindústria, indústria química e de alimentos. No que se refere à
alimentação humana, a soja entra na composição de uma série de produtos, como
chocolates e temperos para saladas. O uso mais conhecido da soja, no entanto, é como
óleo refinado. Este é obtido a partir do óleo bruto, juntamente com a lecitina de soja,
amplamente utilizada na fabricação de salsichas, maioneses e achocolatados
(EMBRAPA SOJA, 2008).
A extração do óleo de soja pode ser feita através da prensagem mecânica ou com o uso
de solventes, assim como as demais oleaginosas. Quando a extração é feita com vistas à
produção de biodiesel, busca-se um maior rendimento em óleo possível. MARTIM e
FIORESE (2007) analisaram ambos os processos de extração de óleo de soja e
observaram um rendimento muito inferior no processo de prensagem mecânica. O uso
de tratamentos preliminares, como o cozimento dos grãos a diferentes temperaturas e
posterior secagem a 60º, elevaram o teor de óleo obtido no processo de prensagem para
0,8%. Ainda assim, o uso de solventes permite a obtenção de até 16% do peso de soja
em óleo (MARTIM e FIORESE, 2007).
SANTOS e FERRARI (2005) investigaram métodos alternativos para a extração do
óleo de soja. Descobriram que através do tratamento enzimático em meio aquoso é
possível obter rendimentos mais elevados na extração do óleo de soja, promovendo, ao
mesmo tempo, melhorias na qualidade nutricional do farelo e aumento na estabilidade
do produto final, em decorrência de uma degradação mais eficiente das paredes dos
tecidos vegetais. A avaliação de diferentes enzimas comerciais no processo de extração
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aquosa do óleo de soja mostrou que o uso de 1% da enzima alcalase 34 durante quatro
horas de extração forneceu um rendimento máximo de 44,6% de óleo (SANTOS e
FERRARI, 2005).
FERRARI et al. (2005) analisaram a taxa de conversão do óleo neutro de soja em
ésteres etílicos, que depende de como a reação de transesterificação é conduzida.
Fatores como o tipo de catalisador (alcalino ou ácido), razão molar do álcool em relação
ao óleo vegetal, temperatura, pureza dos reagentes (em especial, o conteúdo de água) e
teor de ácidos graxos livres, exercem forte influência sobre o curso da
transesterificação. No que se refere à produção de biodiesel no Nordeste, a soja aparenta
ser a cultura menos competitiva, de acordo com BARROS et al. (2006). Segundo os
autores, o custo do biodiesel equivale a duas vezes o do algodão na mesma região, o que
pode ser explicado, dentre outros fatores, pela baixa produtividade da soja na região.

34

Alcalase é uma enzima proteolítica que resulta da fermentação submersa de uma espécie selecionada de
Bacillus licheniformis (SANTOS e FERRARI, 2005).
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4.
ESTUDO DE CASO: PLANTIO
AGRICULTORES FAMILIARES NA BAHIA

DE

OLEAGINOSAS

POR

O presente capítulo traz um estudo de caso sobre o estado da Bahia e está dividido em
cinco seções. Primeiramente, apresenta-se a conceituação de agricultura familiar e sua
caracterização na Bahia, ressaltando a estreita relação existente entre a agricultura
familiar e a região do semi-árido baiano. Em seguida, a análise é estendida ao restante
do território baiano, com o objetivo de caracterizar toda a produção de oleaginosas no
estado, seja ela proveniente do semi-árido ou de outras regiões do estado. Para tal,
analisam-se inicialmente aspectos geográficos, aspectos da estrutura fundiária e
aspectos ambientais. Na terceira parte, é traçado um panorama do plantio de oleaginosas
no estado. As oleaginosas cujo plantio é indicado para a Bahia pelo Zoneamento
Agrícola de Risco Climático foram analisadas a partir de dados de produção e área
plantada fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela
Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). A quarta parte traz uma discussão
sobre os principais obstáculos enfrentados pelos agricultores familiares baianos no que
se refere ao plantio de oleaginosas para a produção de biodiesel. Os pontos focais da
discussão foram identificados através de levantamento bibliográfico e participação no
projeto da Petrobras e de Pintadas. Finalmente, a quinta parte analisa uma série de
medidas que podem ser implementadas através de políticas públicas para superar os
obstáculos analisados, fornecendo exemplos locais na Bahia sempre que possível.
4.1

Agricultura familiar

Antes de investigar de que forma a inserção da agricultura familiar na cadeia produtiva
do biodiesel poderá ser realizada na Bahia, é preciso compreender a dinâmica que
envolve o universo da agricultura familiar no estado. A partir da conceituação da
agricultura familiar estabelecida pelo INCRA/FAO (2000), foram traçados o perfil da
agricultura familiar na Bahia e a importância que esta assume no contexto do semiárido.
O estudo realizado pelo INCRA/FAO (2000), a partir dos dados censitários de
1995/1996 caracteriza a agricultura familiar a partir das relações sociais de produção
dos agricultores, ao invés de atribuir um limite máximo de área ou de valor de produção
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à unidade familiar. A agricultura familiar é definida a partir de três pilares distintos: o
primeiro institui que a gestão da unidade produtiva e os investimentos nela realizados
devem ser feitos por indivíduos que mantêm entre si laços de sangue ou de casamento, o
segundo estabelece que a maior parte do trabalho deve ser igualmente fornecida pelos
membros da família e o último coloca que a propriedade dos meios de produção deve
pertencer à família, e é dentro dela que ocorre sua transmissão, no caso de falecimento
ou aposentadoria dos responsáveis pela unidade produtiva (INCRA/FAO, 2000).
4.1.1

Caracterização da agricultura familiar na Bahia

Na Bahia, a heterogeneidade do meio rural se verifica nas relações socioeconômicas dos
agricultores e vai desde uma agricultura especializada, como a produção de grãos na
região oeste do estado, até uma agricultura familiar pouco capitalizada, encontrada na
porção semi-árida do estado. Trata-se de um estado em que a retenção da mão-de-obra
está diretamente relacionada com a estrutura agrária presente. Outra característica
marcante é que quando os proprietários dos imóveis são os próprios produtores, a
existência de outras formas de ocupação passa a ser possível, favorecendo a
complementação da renda. Um exemplo disso seria o caso de algum membro da família
do agricultor trabalhar temporariamente nas lavouras de propriedades alheias (BRITTO
e SANTOS, 2006).
Em função da ausência da modernização agrícola em diversas microrregiões da Bahia,
não se pode falar em problemas como o desemprego tecnológico. Por outro lado, os
agricultores baianos de regiões mais atrasadas são diretamente impactados pela
flutuação dos preços agrícolas, fazendo com que eles busquem uma diversificação da
sua estratégia de sobrevivência (BRITTO e SANTOS, 2006).
Torna-se oportuno compreender a diversidade que o interior baiano apresenta. Pode-se
caracterizá-lo pela presença de dois mundos rurais distintos: “o novo rural
desenvolvido”, marcado pela proliferação de atividades não-agrícolas relacionadas ao
turismo rural e às novas atividades agrícolas modernas e o “novo mundo rural atrasado”,
onde o trabalho em tempo parcial resulta das estratégias de sobrevivência utilizadas pelo
agricultor (BRITTO e SANTOS, 2006). O espaço rural baiano não se restringe mais a
atividades agrícolas (SOUZA, 2004). As diversas formas de ocupação da mão-de-obra
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que não estão diretamente relacionadas à atividade agrícola caracterizam a
pluriatividade 35 , atrelada ao trabalho em tempo parcial e à migração temporária
(BRITTO e SANTOS, 2006).
Esse aumento das possibilidades de emprego no campo complementa a renda agrícola e
contribui para a permanência da população na zona rural. As novas funções do meio
rural incluem proteção ambiental, lazer (atividades como pesque-pague e turismo
ecológico) e, sobretudo, a produção de bens e serviços não-agrícolas (BRITTO e
SANTOS, 2006) 36 . Em muitos casos, a renda não-agrícola supera a renda agrícola (SEI,
2003). Segundo VEIGA (2001), essa diversificação da economia agrícola suaviza os
impactos em períodos de desemprego e faz com que o mercado de trabalho ganhe
flexibilidade. Mas COUTO FILHO e COUTO (1999) têm uma visão um pouco mais
pessimista e afirmam que o problema é que as famílias exclusivamente agrícolas
simplesmente não conseguem manter seus integrantes no campo 37 .
A correlação entre a agricultura familiar baiana e a região semi-árida do estado é
fortíssima. Segundo MONTEIRO (2007), 92% dos estabelecimentos agrícolas
familiares baianos estão localizados no semi-árido. Os agricultores familiares detêm um
valor bruto de produção (VBP 38 ) por área relativamente maior do que os agricultores
patronais, sobretudo no semi-árido baiano onde os agricultores familiares produzem
aproximadamente 60% do VBP, ocupando apenas 47% das terras agrícolas. Esses dados
demonstram que a agricultura familiar baiana, além de permitir a fixação do homem no
campo, proporciona uma utilização mais eficiente dos recursos disponíveis, em
comparação com a agricultura patronal, apesar de ser detentora de uma parcela menor
das terras agrícolas (MONTEIRO, 2007).

35

COUTO FILHO e COUTO (1999) definem pluriatividade como a combinação entre atividades
agrícolas e não-agrícolas.
36
COUTO FILHO e COUTO (1999) ressaltam a fragilidade dos dados censitários, que comprometem a
análise sobre as atividades não-agrícolas, sobretudo no que diz respeito à agricultura familiar. Os autores
acrescentam à lista das atividades que não são diretamente ligadas à agricultura atividades como:
construção, transporte e atividades profissionais não-agrícolas realizadas dentro da unidade produtiva.
37
A afirmação se baseia na redução observada dos números médios de pessoas ocupadas na agricultura,
tanto nas famílias por conta-própria, quanto em relação aos trabalhadores ocupados (COUTO FILHO e
COUTO, 1999).
38
O valor bruto da produção (VBP) corresponde ao somatório do valor da produção colhida, ou obtida, de
todos os produtos animais ou vegetais (INCRA/FAO, 2000).
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Ainda segundo a autora, fatores como o grau de inserção na cadeia produtiva, a
localização do estabelecimento e o grau de capitalização do agricultor são fundamentais
para a sustentabilidade econômica da pequena propriedade (MONTEIRO, 2007). A
Tabela 11, adaptada de MONTEIRO (2007), apresenta os números referentes à área
total, área média, renda total 39 e renda monetária por hectares (ha) da agricultura
familiar em comparação a outras categorias sócio-econômicas (inclui agricultura
patronal, instituições religiosas e entidades políticas, dentre outras) para a Bahia, no ano
de 1996, a partir dos dados do MDA/INCRA/FAO.
Tabela 11 – Área total (em ha), área média por estabelecimento (em ha), renda total por
área (em R$/ha) e renda monetária por área (em R$/ha) para a agricultura familiar e
outros tipos de categorias sócio-econômicas da Bahia, para o ano de 1996.
BAHIA
Total estado
Familiar
Outros
Área (ha)

Semi-árido
Familiar
Outros

11.317.921

18.524.979

9.442.832

10.437.051

Área média estabelecimentos
(ha)

18

244

19

249

Renda total por área (R$/ha)

59,22

24,96

51,13

21,13

Renda monetária por área
(R$/ha)

40,22

22,59

32,59

17,55

Fonte: Adaptado de MONTEIRO (2007)

A Tabela 11 evidencia a estreita relação entre agricultura familiar e semi-árido na
Bahia. Aproximadamente 83% da área agrícola familiar baiana estão localizados no
semi-árido. Por esta razão, dedica-se especial atenção à caracterização do semi-árido
baiano.
4.1.2

Caracterização do semi-árido baiano

Não existe um critério único e universal que defina o conceito e abrangência das zonas
semi-áridas no mundo, mas, de uma forma geral, os principais parâmetros utilizados
para classificar uma determinada região como sendo do domínio do semi-árido são
temperatura e precipitação (MELO FILHO e SOUZA, 2006). A região do semi-árido
39

Renda total = Σ do valor bruto da produção vendida de milho e dos principais produtos utilizados na
indústria rural + Receita da Agropecuária Indireta + Valor da Produção da Indústria Rural – Valor total
das despesas; onde Receita da Agropecuária Indireta = Venda de esterco + Serviços prestados a terceiros
+ Venda de máquinas, serviços e implementos + Outras receitas provenientes do estabelecimento agrícola
(INCRA/FAO, 2000).
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brasileiro abrange uma área de 969.589,4 km2 e é constituída por 1.133 municípios (MI,
2005). Em 2005 foi estabelecida uma redelimitação para a região semi-árida, através de
um estudo realizado pelo Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), coordenado pelo
Ministério da Integração Nacional (MI). Três critérios foram adotados pelo GTI como
base para o estudo:
(a) precipitação média menor do que 800 milímetros (mm);
(b) Índice de aridez de até 0,5 calculado através do balanço hídrico entre os anos de
1961 e 1990 e;
(c) risco de seca superior a 60%, analisando os anos compreendidos entre 1970 e 1990.
O estudo acrescentou 102 municípios aos 1.031 anteriormente contabilizados na região
semi-árida, utilizando como principal critério natural, a delimitação da área nuclear das
caatingas e das faixas de transição deste para outros domínios geobotânicos. Dos 1.133
atuais municípios do semi-árido, 265 estão localizados no estado da Bahia, ocupando
uma área de 393.056,1 km2, sendo oito o número de municípios incluídos neste último
estudo (MI, 2005). A Figura 7 mostra a nova delimitação do semi-árido brasileiro.
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Figura 7 – Nova Delimitação do Semi-Árido Brasileiro
Fonte: MI (2005b)

Atualmente, o semi-árido baiano abriga uma população de aproximadamente 6.729.100
pessoas, distribuídas de forma desordenada pela região (IBGE, 2007a). Coexistem
espaços praticamente inabitados e outros com grande concentração populacional. Pouco
mais da metade da população que vive na região – 53% - está localizada em
aglomerados urbanos que formam os pólos de desenvolvimento do semi-árido, como
Feira de Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro, Guanambi e Irecê. Os 47% restantes,
localizados no meio rural, se distribuem de forma dispersa em pequenas comunidades
(BRITTO e SANTOS, 2006).
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Todas as diversas formas de avaliação do espaço rural baiano apontam para o semiárido como uma região em que predomina o atraso econômico e social. (COUTO
FILHO e COUTO, 1999). Segundo BRITTO e SANTOS (2006), a renda monetária da
população dessa região é muito baixa, em comparação ao restante do país. No ano de
2000, as famílias brasileiras do meio rural apresentavam rendimento médio mensal de
R$ 328,00, sendo que o semi-árido baiano não alcançou sequer a metade dessa cifra,
proporcionando aos chefes das famílias uma renda média de R$ 130,00 (BRITTO e
SANTOS, 2006). A participação do Produto Interno Bruto (PIB) do semi-árido no PIB
estadual manteve-se praticamente constante em aproximadamente 25% entre 1999 e
2004 (SEI, 2007b). No ano de 2004, a média do PIB per capita municipal do semi-árido
foi de R$ 2.744,56 enquanto a média estadual foi de R$ 6.347,7 (SEI, 2007b).
Esse baixo nível de renda se reflete de forma negativa nas questões sociais e nas
possibilidades de desenvolvimento da região (BRITTO e SANTOS, 2006). O Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 40 do semi-árido baiano, calculado a
partir da média do IDH-M de todos os municípios pertencentes à região semi-árida, é de
0,616 para o ano de 2000, um pouco abaixo do IDH 41 da Bahia, que foi de 0,693 para o
mesmo ano de referência (SEI, 2007c). O município baiano que apresentou o pior
desempenho em termos de desenvolvimento humano – 0,521 - foi Itapicuru, localizado
na região semi-árida do estado (SEI, 2007c).
O crescimento econômico da população da região é diretamente influenciado pela
estrutura fundiária altamente concentradora, que dificulta a realização da produção.
Aproximadamente 73% das propriedades possuem menos de 20 hectares e ocupam
aproximadamente 10% da área total do semi-árido. As propriedades com área superior a
1.000 hectares representam apenas 0,5% das propriedades e são responsáveis por 32%
da área destinada à agricultura na região. O arranjo produtivo inclui lavouras e criação

40

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) tem como objetivo avaliar o nível de desenvolvimento
humano dos países, a partir de indicadores de educação, longevidade e renda. O índice varia de 0 a 1;
quanto mais próximo de 1, maior é o grau de desenvolvimento alcançado. O IDH-M é calculado a partir
das mesmas dimensões (educação, longevidade e renda), mas utiliza alguns indicadores distintos, de
modo a refletir as condições de núcleos sociais menores melhor (PNUD, 2007a).
41
Embora existam diferenças metodológicas entre o cálculo do IDH e o do IDH-M, a comparação dos
resultados permite uma avaliação das disparidades internas dos municípios (PNUD, 2007b).
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animal, explorados através de sistemas de produção extremamente rústicos (BRITTO e
SANTOS, 2006).
4.2

O Contexto da Bahia

A caracterização da agricultura familiar baiana e a relação desta com a região semiárida do estado permitem a compreensão acerca da base da cadeia produtiva de
oleaginosas no que tange à agricultura familiar. Entretanto, a produção de oleaginosas
no estado não se restringe ao semi-árido baiano. Cabe agora ampliar a análise para o
restante do estado da Bahia, de modo a compreender a dinâmica da produção agrícola
como um todo.
Para apresentar o contexto da Bahia, a análise se inicia pelas características do estado no
que se refere à localização geográfica, aspectos da estrutura fundiária e aspectos
ambientais. Os aspectos sócio-econômicos, em particular, no que se refere à
participação da agricultura familiar no plantio de oleaginosas, serão abordados na seção
seguinte, cuja análise é conduzida para cada oleaginosa.
4.2.1

Localização geográfica e aspectos da estrutura fundiária

A extensão territorial da Bahia corresponde a 6,64% da área total do país e 36,34% da
Região Nordeste, como pode ser visualizado na Figura 8 (SEI, 2007a).
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Figura 8 - Participação percentual da área total do estado em relação ao Brasil e ao
Nordeste
Fonte: SEI (2006)

Além de figurar como o quinto maior estado brasileiro, o estado baiano é o que
apresenta a maior população rural em termos absolutos – aproximadamente 44% - e um
dos menores níveis de urbanização (BRITTO e SANTOS, 2006). Esse fenômeno é
parcialmente explicado pela estrutura fundiária da Bahia, juntamente com outros fatores
como as características e concentração da modernização agrícola no estado, a
sobrevivência dos cultivos tradicionais e o padrão migratório dos moradores das zonas
rurais (LOPES, 2003). O êxodo rural que marcou as décadas de 1960 e 1970 não se
verificou nas décadas seguintes nas mesmas proporções. Nos anos 1980, a urbanização
do meio rural aumentou a oferta de ocupações não-agrícolas e provocou uma redução
substancial na diferença existente entre a demanda e a oferta de mão-de-obra no campo.
Com isso, a busca das famílias por atividades urbanas nas cidades se reduziu (SEI,
2003). Outros autores argumentam ainda que a perda de atratividade das oportunidades
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de emprego nos principais centros urbanos contribuiu para mudanças nas estratégias de
saída do pequeno agricultor familiar (BRITTO e SANTOS, 2006; DENARDI, 2001).
A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) publicou em 2003
um estudo com o objetivo de construir quadros compreensivos a respeito da dinâmica
demográfica baiana. O estudo definiu três grandes áreas (litoral, cerrado e semi-árido 42 )
a partir de características físicas, ambientais, econômicas e sociais. Se comparado às
duas outras grandes regiões da Bahia, o semi-árido é o que ocupa a maior parcela do
território estadual, aproximadamente 65% (LOPES e DIAS, 2003). A Tabela 12
apresenta a população total das grandes áreas e a participação relativa no estado baiano,
de acordo com os Censos Demográficos de 1980, 1991 e 2000. Nota-se que apesar da
participação do semi-árido na população total da Bahia ter diminuído no decorrer dos
anos, esta região ainda detinha no ano 2000 o maior contingente populacional em
relação às demais grandes regiões.
Tabela 12 – População Total das Grandes Áreas e Participação Relativa no estado baiano
População
Grandes Áreas

Participação

1980

1991

2000

1980

1991

2000

Semi-Árido

4.808.821

5.924.626

6.320.887

50,86%

49,92%

48,36%

Cerrado

4.308.709

5.504.412

6.262.409

45,57%

46,38%

47,91%

Litoral

336.816

438.953

486.954

3,56%

3,70%

3,73%

BAHIA

9.454.346

11.867.991

13.070.250

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: LOPES e DIAS (2003)

COUTO FILHO e COUTO (1999) utilizaram os Censos Demográficos de 1980 e 1991,
a Contagem da População de 1996 e os Censos Agropecuários de 1985 e 1996, todos
elaborados pelo IBGE, com o intuito de melhor conhecer as dinâmicas regionais que
compõem o estado baiano. Os autores também identificaram três distintas regiões,
denominadas por eles como: região moderna, região litorânea tradicional e região
interiorana tradicional. Esta última forma o semi-árido baiano e é composta pelas
microrregiões de Feira de Santana, Irecê, Itaberaba, Jacobina, Senhor do Bonfim,

42

Há que se considerar que na época em que o estudo foi elaborado utilizou-se a delimitação oficial do
semi-árido proposta pelo Fundo Constitucional do Nordeste – Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste – FNE-SUDENE, que contava somente com 257 municípios.
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Boquira, Brumado, Guanambi, Itapetinga, Jequié, Livramento do Brumado, Seabra,
Vitória da Conquista, Alagoinhas, Euclides da Cunha, Jeremoabo, Ribeira do Pombal,
Serrinha, Barra, Bom Jesus da Lapa e Paulo Afonso (COUTO FILHO e COUTO,
1999).
4.2.2

Aspectos ambientais

A complexidade de características naturais (solo, clima e chuva) presentes no estado da
Bahia representa um desafio para o uso e o manejo do solo e da água em sistemas
agrícolas sustentáveis 43 (MELO FILHO e SOUZA, 2006). Os tipos e diversidades de
climas presentes na região são ilustrados na Figura 9, elaborada com base em dados
pluviométricos do período compreendido entre 1943 e 1983 e dados de temperatura que
vão de 1961 a 1990.

43

Os autores adotam o conceito de sustentabilidade para os recursos hídricos, conforme definido por
SAMPAIO e SALCEDO (1997). Os sistemas sustentáveis são definidos como aqueles que “maximizam
os benefícios sócio-econômicos da geração presente, preservando a qualidade ambiental e a capacidade
de produção para as gerações futuras”.
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Figura 9 - Tipologia Climática – estado da Bahia
Fonte: SEI, 2003, in MELO FILHO e SOUZA (2006).

De uma forma geral, o semi-árido brasileiro é caracterizado pela freqüente incidência
das secas 44 que ocorrem, em média, a cada cinco anos. O fenômeno se deve à má
distribuição das chuvas – e, não pela falta delas - e está associado à baixa capacidade de
retenção de umidade no solo e a elevadas taxas de evaporação e evapotranspiração. As

44

CAMPOS (1997) estabelece uma distinção entre as secas hidrológicas, que causam escassez de água
para as cidades e para a irrigação, e as secas edáficas. Essas últimas geram perdas para a produção
agrícola de sequeiro, atingindo a parcela mais pobre da população do semi-árido.
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maiores perdas são associadas à evaporação (91,8%), seguida pelas perdas devidas ao
escoamento superficial (8%) e infiltração subterrânea (0,2%) 45 (FREITAS, 1999).
Os recursos hídricos de superfície do semi-árido são alimentados pelos rios São
Francisco, Parnaíba, Paraguaçu e Contas, sendo que esses últimos dois pertencem
integralmente ao território baiano. Os rios São Francisco e Parnaíba aparecem de forma
intermitente, o que influencia diretamente na dinâmica de ocupação das áreas próximas
a essas localidades (MELO FILHO e SOUZA, 2006).
O problema das secas é intensificado pela geologia do Nordeste, que conta com rochas
cristalinas, aumentando a taxa de evaporação superficial da região (FREITAS, 1999).
Na Bahia, os solos são pouco profundos e sofrem erosão devido a chuvas muito
intensas, baixa permeabilidade e profundidade efetiva. Chuvas intensas associadas a
uma vegetação pouco eficiente para proteger os solos têm como conseqüência eventos
erosivos importantes diretamente relacionados com a degradação dos solos nas terras
semi-áridas. A erodibilidade do solo do semi-árido pode ser do tipo forte (11%),
moderada (59,4%) e fraca (29,5%). As áreas mais preocupantes que apresentam forte
erodibilidade estão localizadas principalmente nos estados do Ceará e Bahia (MELO
FILHO e SOUZA, 2006).
No que diz respeito à degradação química dos solos do semi-árido, tem-se a salinidade
como principal vilã. A existência de material de origem salina, baixos índices de chuva
e altas taxas de evaporação da água na superfície do solo, combinados com a utilização
de água de baixa qualidade para irrigação, geram um acúmulo de sais no perfil do solo.
A degradação decorre do impacto que essa salinização causa nas relações hídricas e no
balanço energético, inclusive na nutrição do complexo de relações entre solo, água e
planta. Apesar de ser apontada como o principal agente da degradação dos solos do
semi-árido, a salinização não é sua única causa.

No semi-árido baiano, mais

especificamente no município de Livramento do Brumado, foram verificadas condições

45

MELO FILHO e SOUZA (2006) apresentam números diferentes dos de FREITAS (1999), mas mantêm
a ordem dos fatores e reforçam o peso da componente de evapotranspiração. De acordo com os autores,
78% do volume de chuvas no Nordeste são consumidos pela evapotranspiração, 15% pelo escoamento
superficial e 7% pela infiltração e escoamento subterrâneo.
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inadequadas de manejo e uso do solo e da água que resultaram em elevação do lençol
freático e problemas de inundação e salinização (MELO FILHO e SOUZA, 2006).
No que concerne à precipitação pluviométrica, estudos no Brasil apresentam isoietas
para o Nordeste da ordem de 800mm/ano. Com exceção da Bacia Amazônica - isoietas
de 3.200mm/ano - a média para as demais regiões se situa entre 1.000 e 1.700mm/ano
(FREITAS, 1999). Na Bahia, a quantidade e distribuição anual das precipitações
diminuem do litoral para o interior, com valores que variam entre 2.600mm, no litoral
de Salvador a Ilhéus, e 400mm no extremo norte do estado (SEI, 2006).
Uma análise da irregularidade da distribuição interanual das chuvas permitiu uma
classificação do território baiano a partir de índices de freqüência de ocorrência de secas
(CEI, 1991, in BARBOSA, 2000). A Figura 10 evidencia que as irregularidades mais
elevadas – índices superiores a 30 e 40% - se encontram na região semi-árida,
principalmente nas áreas norte e nordeste da região (BARBOSA, 2000). O semi-árido,
além de ser periodicamente afetado pelas secas, apresenta também eventos de
enchentes, justamente por causa dos longos períodos entre os ciclos secos (FREITAS,
1999).
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Figura 10 - Risco de Seca no estado da Bahia
Fonte: CEI, 1991, in BARBOSA (2000)

Mesmo apresentando características comuns ao restante do semi-árido brasileiro, a
porção que cabe à Bahia se depara com algumas peculiaridades. A posição geográfica
de transição do estado faz limite com o Nordeste semi-árido, o Sudeste úmido e o
Centro-Oeste, que apresenta períodos secos e úmidos claramente estabelecidos. Tem-se,
portanto, uma diversidade de mecanismos produtores de chuvas, dentre os quais
destacam-se a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), a Frente Polar Atlântica
(FPA) e a vinculação entre a FPA e outros sistemas operantes na região, em particular o
Sistema Amazônico (BARBOSA, 2000).
A ZCIT atua sobre a área mais setentrional do estado, onde se observa um regime de
precipitações com estação chuvosa de verão-outono e picos de chuva entre
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dezembro/janeiro e abril. Isso ocorre quando a ZCIT se encontra mais ao sul, na parte
ocidental do Atlântico Tropical, perto da costa setentrional do Nordeste. Essa área
abrange o semi-árido do sertão nordestino e apresenta períodos curtos de chuva. A
presença das chuvas só ocorre quando as condições atmosféricas e oceânicas permitem
que a ZCIT alcance a região. Afirma-se inclusive que a incidência de grandes secas
coincide com a permanência da ZCIT mais ao norte do equador quando,
conseqüentemente, não atinge o Nordeste (BARBOSA, 2000).
A FPA funciona como um sistema regulador de mecanismos da circulação atmosférica
que atua sobre o Brasil inteiro. No caso da Bahia, a influência da FPA no regime de
chuvas é constatada pela correlação existente entre os índices pluviométricos e a
atuação das correntes atmosféricas. Se, por um lado, os meses secos podem ser
atribuídos à freqüência dos ventos alísios de Sudeste, por outro, os chuvosos dependem
de configurações favoráveis da circulação atmosférica em latitudes subtropicais. Essas
configurações têm sofrido bloqueios importantes em função das anomalias atmosféricooceânicas de escala global. O El Niño Oscilação Sul (ENOS) é um exemplo dessa
instabilidade. Associado a um acoplamento oceano-atmosfera, o fenômeno é composto
por uma componente oceânica, no caso o El Niño, e uma atmosférica, a Oscilação Sul.
O El Niño consiste no aquecimento acima do normal das águas oceânicas no setor
centro-leste do Oceano Pacífico Tropical, produzindo adversidades climáticas em
diferentes regiões do mundo. No caso do Nordeste brasileiro, o bloqueio do avanço das
frentes frias em direção à região provoca o fenômeno das secas na parte mais ao sul, que
corresponde ao semi-árido baiano e norte de Minas Gerais (BARBOSA, 2000,
FREITAS, 1999).
O semi-árido baiano apresenta temperatura média variando entre 20,7ºC e 26,8ºC e
precipitação média, entre 500 e 800mm. A evapotranspiração potencial, que representa
a necessidade de água dos cultivos, se situa entre 915 e 1.691mm, o que contribui para a
deficiência hídrica que, nesse caso, varia entre 341 e 1.060mm. O quadro se completa
com um índice de aridez que varia de 30 a 66% e um índice hídrico oscilando entre -40
e -20mm (SEI, 2007d).
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Apesar de ocupar vastas extensões de terras, o semi-árido se depara com graves
limitações causadas pela escassez hídrica que dificultam o desenvolvimento da região.
O combate à seca acumula experiências que vão desde medidas paliativas, como
donativos, até programas governamentais de maior porte como a criação da Inspetoria
de Obras Contra as Secas (IOCS) em 1909, desembocando no Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas (DNOCS), cujas obras de infra-estrutura e açudagem se
estenderam até 1945 (FREITAS, 1999). Algumas soluções não convencionais esbarram
nas histórias do folclore nordestino, incluindo até mesmo uma tentativa de adaptação de
camelos no Ceará (CAMPOS e STUDART, 2001).
Um dos aspectos mais interessantes na análise das estratégias para suavizar os efeitos
perversos das secas trata da evolução das discussões e teorizações acerca dessa
problemática. O discurso de combate à seca é hoje refutado pelos próprios agricultores
do semi-árido que lutam pela convivência com a seca, em prol do desenvolvimento
sustentável. As medidas contra a seca, enumeradas por CAMPOS (1997), incluem:


Orientação do agricultor acerca da melhor época para a realização do plantio;



Manejo do solo para aumentar a capacidade de retenção de umidade no nível
das raízes;



Desenvolvimento de técnicas de plantio em baixios alimentados por
escoamento superficial das áreas mais próximas;



Desenvolvimento de culturas de ciclo vegetativo mais curto e;



Distribuição de sementes selecionadas, com vistas ao aumento da
produtividade.

No presente trabalho, optou-se por analisar o plantio de oleaginosas na Bahia, como
uma medida de fortalecimento da agricultura familiar. A estratégia selecionada inclui
alguns dos elementos citados por CAMPOS (1997) e se coloca como uma opção
promissora para melhorar a vida dos agricultores ao proporcionar o aumento da renda e
emprego no campo e segurança alimentar para a população mais pobre da região.
A análise do plantio de oleaginosas na Bahia se inicia com um levantamento das
condições atuais de produção. A abordagem envolve as especificidades de cada
oleaginosa, avaliadas quanto à aptidão ao plantio no estado, dados sobre produção atual,
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área colhida e produtividade registrados na Bahia e o envolvimento da agricultura
familiar no plantio das referidas oleaginosas, atual e futuro.
4.3

Plantio de oleaginosas na Bahia

A escolha da Bahia para ilustrar a análise do aproveitamento das oleaginosas na
produção de biodiesel se deve ao destaque conferido ao estado baiano no plantio de
oleaginosas. Além de dispor de áreas agrícolas para a implantação e ampliação das
culturas de oleaginosas, a Bahia tem, como principal vantagem competitiva, a
experiência adquirida pelo estado na produção de oleaginosas. A análise das
potencialidades oferecidas pela Bahia se inicia com um levantamento da produção atual
de oleaginosas (DULTRA e CRUZ, 2006).
4.3.1

Status quo do plantio de oleaginosas na Bahia

A Bahia apresenta características favoráveis para o plantio de oleaginosas. Segundo
SANTANA et al. (2007), as oleaginosas cotadas para suprir a demanda da indústria de
biodiesel no estado são: algodão, amendoim, dendê, girassol e mamona. O Zoneamento
Agrícola de Risco Climático, publicado pelo MAPA, corrobora essa afirmação,
indicando para o estado da Bahia o plantio dessas mesmas oleaginosas. O plantio da
soja também é considerado apto para o estado, mas este é um caso a ser tratado
separadamente, pois não envolve a participação da agricultura familiar (MAPA, 2007a).
Esse estudo do MAPA estabelece a melhor época para o plantio das culturas de acordo
com os diversos tipos de solo e ciclos das cultivares 46 , mas difere dos demais
zoneamentos existentes, que focam exclusivamente nas questões de potencialidade e
aptidão. No zoneamento de risco climático, a análise das variáveis de solo, clima e
planta, é feita em conjunto com análises matemáticas e estatísticas, com abordagem
freqüencista e probabilística. O objetivo é o de investigar e quantificar o risco de perdas
agrícolas associadas à ocorrência de eventos climáticos extremos, sobretudo a seca
(MAPA, 2007a).

46

Entende-se por cultivar a “subdivisão de uma espécie agrícola que se distingue de outra por qualquer
característica perfeitamente identificável, seja de ordem morfológica, fisiológica, bioquímica ou outras
julgadas suficientes para sua identificação (...)” (MAPA, 2007b).
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As oleaginosas que vêm sendo apontadas como principais candidatas ao plantio no
semi-árido são a mamona e o pinhão manso, já que ambas oferecem resistência à seca e
boa adaptação às condições do semi-árido. O pinhão manso, da mesma forma que outras
cultivares, como a moringa, por exemplo, não está incluído no Registro Nacional de
Cultivares (RNC), publicado pelo MAPA. O RNC é o cadastro das cultivares aptas para
a produção e comercialização de sementes e mudas que são certificadas e fiscalizadas
em todo o país. Utilizado como instrumento de ordenamento do mercado, o RNC tem
como objetivo proteger o agricultor da venda de sementes e mudas de cultivares que não
foram devidamente testadas nas condições de exploração agrícola no país (MAPA,
2007b). Outras instituições também demonstram cautela ao recomendar o plantio de
determinadas oleaginosas. No caso do pinhão manso, cujas pesquisas ainda são recentes
no Brasil, é recomendado pela Embrapa Semi-Árido, que se busquem as informações
técnicas disponíveis, de modo a evitar a implantação de sistemas de produção
insustentáveis (EMBRAPA SEMI-ÁRIDO, 2007). Diante dessas considerações e,
apesar de reconhecer uma possível ampliação do escopo de oleaginosas aptas ao plantio
no semi-árido baiano, optou-se, conservadoramente, por analisar em maior
profundidade as oleaginosas recomendadas pelo Zoneamento Agrícola de Risco
Climático. Tem-se, com isso, a vantagem de olhar para oleaginosas cuja produção já
alcança alguma expressão no estado da Bahia, como pode ser visto a seguir. A Tabela
13 apresenta as principais culturas de oleaginosas encontradas no estado baiano.
Tabela 13: Produção Agrícola no estado da Bahia em 2006
Oleaginosa/Grão

Algodão Herbáceo
(em caroço)
Amendoim
(em casca)
Dendê
(coco)
Girassol
(em grão)
Mamona
(em baga)
Soja
(em grão)
TOTAL

Área
plantada
(ha)

% Total
da área
plantada

Área
colhida
(ha)

Quantidade % Total da Rendimento
Valor
produzida quantidade
médio
(1000 R$)
(t)
produzida
(kg/ha)

241.350

19,0

241.350

810.363

26,5

3.358

808.198

6.237

0,5

6.237

6.990

0,2

1.121

4.708

44.941

3,50

44.783

176.089

5,8

3.932

27.135

60

0,0

60

30

0,0

500

9

105.205

8,3

105.205

75.725

2,5

713

41.153

872.600
1.270.393

68,7
100,00

872.600
1.270.235

1.991.400
3.060.597

65,1
100,00

2.282
11.906

712.002
1.593.205

Fonte: IBGE/PAM (2006)
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Como pode ser visto na tabela acima, a soja é a cultura que ocupa a maior parcela do
território baiano, com 68,7% do total de área plantada, sendo responsável por 65,1% da
produção total de oleaginosas do estado. O algodão herbáceo ocupa o segundo lugar em
termos de produção, seguido pelo dendê e mamona. O cultivo do amendoim, embora
mais expressivo que o do girassol, ainda é pequeno no estado.
A seguir, tem-se uma análise de cada uma das oleaginosas selecionadas, abordando
aspectos relacionados à potencialidade do plantio, produção observada no estado
baiano, e emprego da mão-de-obra familiar na produção agrícola.
4.3.1.1 Algodão

Os fatores climáticos que oferecem maior risco para o cultivo do algodão (Gossypium
hirsutum L.) remetem à distribuição irregular das chuvas e à freqüente ocorrência de
veranicos e temperaturas baixas em determinadas épocas do ano. No Brasil, o algodão
cultivado pode ser ou do tipo herbáceo (Gossypium hirsutum L. var. latifolium Hutch)
ou do tipo arbóreo (Gossypium hirsutum L. var. “Marie Galante” Hutch)
(MONTEIRO, 2007). O algodão do tipo arbóreo pode ser encontrado em alguns estados
da Região Nordeste, como Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco
(IBGE/PAM, 2006). Na Bahia, o cultivo do algodão herbáceo se concentra na porção
Oeste do estado, mais especificamente nos municípios de Barreiras, Luis Eduardo
Magalhães, Ronda Velha e São Desidério, conforme demonstrado na Figura 11 (RBB,
2007, MAPA, 2007a). O município de São Desidério sozinho é responsável por 12,9%
da produção nacional de algodão herbáceo (IBGE/PAM, 2006).
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Figura 11 - Distribuição espacial das regiões produtoras de algodão na Bahia
Fonte: EBDA, 2005, in RBB (2007)

Cabe ressaltar que a consolidação da cotonicultura foi proporcionada pelo perfil
empresarial dos produtores, aliado a outros fatores como a presença das características
naturais adequadas de solo, clima, topografia e pluviosidade, a adoção de novas
tecnologias e a utilização de insumos modernos. As condições favoráveis do Território
de Identidade Oeste Baiano, assim como nos municípios de Jaborandi e Correntina,
pertencentes ao Território de Identidade Bacia do Rio Corrente contribuíram para a
colheita de uma safra recorde em 2007.
Embora a agricultura familiar seja responsável por 35% da produção brasileira de
algodão, no caso da Bahia tem-se uma presença mais forte dos grandes produtores
(VILCKAS, 2004). Ainda assim, o fato de já haver tradição do plantio dessa oleaginosa
no estado cria condições mais favoráveis para a inserção da agricultura familiar. No
semi-árido, a agricultura familiar é utilizada pelos pequenos produtores em todas as
etapas da produção agrícola. A colheita manual de algodão oferece uma proporção de
25 homens/dia/hectare, enquanto na mecânica, o mesmo trabalho poderia ser realizado
em 1,5 ou 3 horas (MONTEIRO, 2007).
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Os bons resultados obtidos no campo, decorrentes da alta produtividade que ajuda a
diluir os custos da produção, têm incentivado os produtores para o plantio da próxima
safra. Isso também reflete uma atuação mais incisiva por parte do Governo Federal, que
tem facilitado o processo de comercialização, através da concessão de bonificações,
visando reduzir a diferença entre o preço de mercado e o preço mínimo oficial
(CONAB, 2008a).
4.3.1.2 Amendoim

A produção de amendoim (Arachis hypogaea L.) na Região Nordeste é liderada pela
Bahia. Na safra de 2006/2007, o estado apresentou uma produção de 7,3 mil toneladas
de amendoim, o que representa mais de 62,0% da produção total nordestina (MAPA,
2007a; CONAB, 2008a; IBGE/PAM, 2006). No estado de São Paulo, responsável por
76,7% da produção nacional de amendoim, o avanço da cultura da cana-de-açúcar vem
dificultando a expansão do cultivo do amendoim, que é plantado em rotação com a
cana. Essa é uma das razões para a redução de 9,5% da área plantada de amendoim no
estado de São Paulo entre as safras de 2005/2006 e 2006/2007. A área destinada ao
plantio de amendoim nesse estado decorre da renovação do corte de cana e a queda no
preço dessa cultura tem levado os usineiros a manter a cana em pé, evitando a
renovação dos canaviais. Devido a essa falta de espaço para o crescimento do
amendoim, a migração para outros estados (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas
Gerais e Bahia) passa a ser possível (CONAB, 2008a).
Em geral, o amendoim é plantado no Nordeste por parceiros ou pequenos arrendatários,
cujas áreas cultivadas não costumam ultrapassar 20 hectares. Todas as etapas produtivas
podem adotar técnicas simples e equipamentos rudimentares, possibilitando o emprego
da mão-de-obra familiar em todo o processo produtivo. Em geral, o nível tecnológico
utilizado no Nordeste é baixo e a produção é voltada para o abastecimento do mercado
consumidor do óleo in natura. Os restos culturais, cascas e ramos são absorvidos pelo
consumo de ração animal ou incorporados no solo como adubo orgânico (MONTEIRO,
2007).
4.3.1.3 Dendê

A Bahia responde por toda a produção de dendê do Nordeste. O estado é o segundo
maior produtor nacional, perdendo apenas para o Pará. Em 2006, a produção alcançou

86

176.089 toneladas de coco de dendê, o que corresponde a 14,6% da produção nacional.
O valor dessa produção foi avaliado em R$ 27.135.000,00 (IBGE/PAM, 2006).
O plantio de dendê na Bahia ocupou em 2006 uma área de 44.783 hectares,
representando um acréscimo de 8,8% em relação ao ano anterior (IBGE/PAM, 2006). A
dendeicultura está localizada nos territórios Baixo e Litoral Sul da Bahia, onde o dendê
é produzido em pequenas propriedades com solos arenosos e areno-argilosos. A
localização do dendê na Bahia pode ser visualizada na Figura 12. Por se concentrar na
região litorânea, esta foi batizada de “Costa do Dendê” (RBB, 2007).

Figura 12 - Distribuição espacial das regiões produtoras de dendê na Bahia
Fonte: EBDA, 2005, in RBB (2007)

O agronegócio responsável pela produção de dendê na Bahia se divide em duas
categorias distintas. A primeira é formada pelos “rodões” que congregam a maior parte
das unidades processadoras do óleo, localizadas na região do Baixo Sul, fornecedoras de
azeite de dendê para as “baianas do acarajé” e para pequenos restaurantes distribuídos
pelo território baiano. Em contraste com essas centenárias unidades processadoras, temse na segunda categoria uma produção concentrada em quatro empresas de médio e
grande porte, responsáveis pela produção da maior parte da matéria-prima produzida no
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estado da Bahia. Os rodões são caracterizados por um baixo rendimento na extração do
óleo, devido à falta de orientação técnica, gerando perda de matéria-prima. O óleo
produzido é de má qualidade e do processo produtivo decorrem impactos ambientais
importantes causados pelo despejo de efluentes nos manguezais da região (CONAB,
2006). Nem mesmo as empresas agroindustriais de dendê na Bahia apresentam uma
cadeia produtiva organizada, de acordo com MORAES (2002). As falhas nos elos da
cadeia se encontram tanto no setor da produção agrícola quanto na parte de
processamento e distribuição (MORAES, 2002).
4.3.1.4 Girassol

Embora o Zoneamento Agrícola de Risco Climático indique o plantio de girassol
(Helianthus annuus L.) para mais de 230 municípios no estado da Bahia, a CONAB não
registra qualquer plantio dessa oleaginosa desde 1976 (MAPA, 2007a, CONAB, 2008c).
O IBGE, por outro lado, indica uma produção de 482 toneladas da oleaginosa em 2005
e apenas 30 toneladas em 2006 para esse estado (IBGE/PAM, 2006). Essas divergências
são compreensíveis, uma vez que a produção de girassol, além de pequena, é muito
recente na Bahia. A Figura 13 mapeia as áreas destinadas ao cultivo de girassol na
Bahia em 2005.

Figura 13 - Distribuição espacial das regiões produtoras de girassol na Bahia
Fonte: EBDA, 2005, in RBB (2007)
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Os agricultores não têm tradição no plantio de girassol e desconhecem as melhores
práticas de cultivo, o que se reflete no baixo índice de produtividade apresentado pelo
estado. A oleaginosa tem sido utilizada na alimentação tanto das famílias de
agricultores, como na de seus animais. O cultivo do girassol pode ser conciliado com a
criação de animais e apicultura. As abelhas são importantes para a polinização do
girassol que, em troca, fornece pólen e néctar (MONTEIRO, 2007).
De acordo com MONTEIRO (2007), o girassol começa a ser plantado em escala
experimental na Bahia. O plantio alcança uma produtividade média de 960kg/ha na
região do centro-norte baiano, rendimento mínimo de 800kg/ha nos municípios de Barro
Alto e Canarina e um rendimento máximo de 1.000kg/ha nos municípios de Ibipeba,
Irecê e João Dourado. A cultura se destaca como uma boa opção agrícola para a
agricultura familiar do semi-árido, pois faz uso de práticas simples e todas as etapas do
processo produtivo podem ser realizadas manualmente (MONTEIRO, 2007).
4.3.1.5 Mamona

A Bahia responde por 83,7% da produção de mamona (Ricinus communis L.) do
Nordeste e 77,6% da nacional (CONAB, 2008c). Os 12 municípios mais importantes na
produção nacional de mamona pertencem ao estado baiano e, juntos, contribuem com
39,3% da produção total brasileira (IBGE/PAM, 2006). A safra de 2006/2007 já foi
concluída e os números, ainda preliminares, apontam para um aumento de 12,0% da
área plantada no estado. O principal centro produtor do Brasil se encontra no município
de Irecê, localizado no semi-árido baiano e responsável por aproximadamente 74,2% da
produção baiana de mamona. O preço da saca de 60kg cotado na penúltima semana de
outubro de 2007 em Irecê foi de R$ 74,00, aproximadamente 103% superior ao preço
cotado no ano anterior no mesmo período (CONAB, 2007). De acordo com o IBGE, o
plantio de mamona no estado baiano gerou uma receita de R$ 41.153.000 no ano de
2006 47 (IBGE/PAM, 2006).

47

O cálculo feito pelo IBGE considerou números de produção e área plantada de mamona em 2006 um
pouco abaixo das estimativas feitas pela CONAB.
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O Zoneamento Agrícola feito pela Embrapa Algodão 48 indica um total de 406
municípios aptos ao plantio de mamona na Região Nordeste, sendo 182 localizados na
Bahia (EMBRAPA ALGODÃO, 2008). O cultivo da mamona pode ser encontrado em
quase todo o estado da Bahia e se concentra em Irecê e na Chapada Diamantina (RBB,
2007). A Figura 14 mostra as regiões produtoras de mamona no estado.

Figura 14 - Distribuição espacial das regiões produtoras de mamona na Bahia
Fonte: EBDA, 2005, in RBB (2007)

A mamona já é tradicionalmente plantada no semi-árido, assim como o algodão e o
amendoim, mas é a única cujo plantio se destina à produção específica do óleo
(MONTEIRO, 2007). A oleaginosa é uma das grandes apostas do PNPB, devido ao
potencial de geração de renda e emprego no semi-árido nordestino e à possibilidade de
inserção da agricultura familiar na cadeia produtiva do biodiesel. Segundo MONTEIRO
(2007), na maior parte da região semi-árida onde se encontra o cultivo de mamona, a
agricultura familiar é utilizada pelos pequenos produtores em todas as etapas do cultivo
e adotam-se técnicas já dominadas por eles.
O aproveitamento da mamona na produção de biodiesel tem servido de estímulo para os
agricultores retomarem a produção comercial da oleaginosa no Nordeste, mas na
48

A Embrapa Algodão é uma unidade da EMBRAPA criada em 1975, com o objetivo de atuar em todo o
país na geração de tecnologias, produtos e serviços para as culturas do algodão, amendoim, gergelim,
sisal e mamona (EMBRAPA ALGODÃO, 2008).
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opinião de NETO e CARVALHO (2006), os agricultores podem estar correndo riscos
de prejuízo, devido à possibilidade de escassez de sementes de boa qualidade no
mercado. Sementes de baixa qualidade de mamona podem fazer com que a
produtividade caia de 1.200 kg/ha para 700 kg/ha e o rendimento agroindustrial de óleo,
de 45% para 30% (NETO e CARVALHO, 2006).
Cabe ressaltar que o óleo de mamona já tem um mercado estabelecido no exterior, o
qual oferece preços mais atrativos do que aqueles apontados pelo Governo Federal para
serem praticados no mercado de biodiesel. Portanto, o monitoramento da evolução dos
preços no mercado internacional também deve fazer parte da avaliação da demanda
interna (NETO e CARVALHO, 2006).
4.3.1.6 Soja

Atualmente, a Bahia participa com 58,3% da produção de soja (Glycine max (L.)
Merrill) do Nordeste, o que corresponde 2.478.500 toneladas de soja previstas para a
safra de 2006/2007 (CONAB, 2008c). De acordo com o zoneamento agrícola de risco
climático, a cultura da soja na Bahia é prejudicada pela ocorrência de déficits hídricos
expressivos, durante a floração e enchimento dos grãos, que provocam alterações
fisiológicas na planta; como conseqüência tem-se a queda prematura de folhas e flores,
assim como o abortamento das vagens, resultando na redução do rendimento dos grãos
(MAPA, 2007a).
Como no caso do algodão, a produção baiana de soja se concentra no Oeste do estado,
como pode ser visualizado na Figura 15 abaixo.

91

Figura 15 - Distribuição espacial das regiões produtoras de soja na Bahia
Fonte: EBDA, 2005, in RBB (2007)

A maior parte da produção de soja da Bahia é processada pelas agroindústrias
estabelecidas na região do cerrado. Atualmente, a capacidade instalada de
processamento é de 1,92 milhão de toneladas por ano. Vale lembrar que a agricultura
familiar passa ao largo desse processo produtivo.
Um estudo realizado com vistas à obtenção do custo de produção da soja em uma
propriedade agrícola característica do oeste baiano revela que a implantação da cultura
requer muita tecnologia e uma grande quantidade de produtos, que surgem
freqüentemente no mercado. Para que a produção de soja seja bem sucedida,
recomenda-se que o produtor obtenha o máximo de informações sobre os produtos que
lhe são ofertados e realize pequenos experimentos em sua propriedade, de modo a
estabelecer um breve histórico para ser utilizado como parâmetro no momento da
compra. A conclusão do estudo aponta para um custo no sistema convencional de
plantio da soja 7,3% superior do que o custo encontrado no sistema de plantio direto, o
que pode ser explicado pelo valor gasto com operações agrícolas, gerando um custo
maior com depreciação (ANJOS e VIVAN, 2002).
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Segundo BAIARDI (2002), os pequenos produtores descendentes de colonos europeus
que se instalaram no oeste baiano se transformaram em modernos agentes produtivos,
mantendo o caráter familiar da organização produtiva. Tal fato decorre da adoção de um
modelo de ocupação muito próximo dos sistemas intensivos em grande escala de
produção de grãos, conduzidos por agricultores familiares. A modernização alcançada
por tais agentes se verifica tanto na eficiência do processo produtivo quanto na
sustentabilidade do modelo adotado (BAIARDI, 2002). Para CARNEIRO et al. (2005),
a produção de soja tem provocado mudanças importantes no cenário dos principais
municípios produtores, em função da nova infra-estrutura adotada e redefinição da
estrutura fundiária. Tem-se como principal exemplo o município de Luis Eduardo
Magalhães, na Bahia, por apresentar um crescimento superior ao nacional (CARNEIRO
et al., 2005).
4.4

Obstáculos enfrentados pela agricultura familiar baiana

A despeito do esforço empreendido pelo Governo Federal para impulsionar a produção
de biodiesel no Brasil, percebe-se que o PNPB ainda se depara com alguns obstáculos
importantes. Às vésperas do programa entrar em vigor com a efetivação da adoção de
B2 em 2008, a produção de oleaginosas ainda está aquém do que se esperava. Os
entraves ao processo produtivo envolvem questões de ordem tecnológica, legal,
histórica e cultural. É difícil, portanto, imaginar que uma única estratégia consiga dar
conta de todos esses elementos e, ao mesmo tempo, alcançar a sustentabilidade dos
sistemas agrícolas no semi-árido. É preciso reunir as informações tecnológicas
existentes e os relatos e registros das experiências individuais para desenvolver um
modelo de ação mais eficaz que o atual (MELO FILHO e SOUZA, 2006). É com base
nesse contexto que se propõe discutir os principais entraves ao plantio de oleaginosas
pela agricultura familiar para a produção de biodiesel, a partir de elementos destacados
da pesquisa bibliográfica e participação em projetos correlatos.
Apontada como o principal gargalo da produção de biodiesel no país, a falta de
matérias-primas é o resultado de uma série de dificuldades que se distribuem por toda a
cadeia de produção do biodiesel, sobretudo na etapa agrícola. Uma vez que o plantio de
oleaginosas constitui a base dessa cadeia de produção, é imprescindível entender suas
limitações para desenhar um conjunto adequado de políticas públicas que superem essas
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limitações e atendam às principais necessidades dos agricultores familiares. Por esse
motivo, o foco desse estudo privilegiou as questões relacionadas à agricultura familiar
no semi-árido baiano. Com base na literatura disponível, na visita de campo realizada ao
município de Pintadas e no conhecimento adquirido ao longo dos projetos da Petrobras
e de Pintadas, elaborou-se uma lista com as principais fragilidades encontradas no semiárido baiano. Tais fragilidades são indicadas a seguir.


Fragilidade do sistema produtivo;



Falta de assistência e capacitação técnicas;



Dificuldades de acesso ao crédito;



Dificuldades de acesso à terra;



Passivo ambiental;



Infra-estrutura física;



Fragilidade institucional;



Pobreza elevada dos agricultores familiares.

Cada um desses fatores é analisado separadamente, de modo a realçar suas nuances e
facilitar a compreensão, mas estão ligados uns aos outros de forma inequívoca.
4.4.1

Fragilidade do sistema produtivo

A Bahia é o único estado produtor de dendê no Nordeste e apresentou um rendimento
médio de 3.932 kg/ha em 2006, o que representa apenas 20% do rendimento da Região
Norte no mesmo ano (IBGE/PAM, 2006). As práticas de manejo utilizadas no estado
baiano explicam, em parte, essa baixa produtividade. As atuais plantações de dendê
apresentam idades avançadas e tratos culturais inadequados na formação de viveiros,
manutenção de plantios e nos procedimentos impróprios de colheita e pós-colheita. Esse
conjunto de características afeta não só o rendimento da oleaginosa, mas também, a
qualidade final do produto (SANTANA et al., 2007).
No caso da mamona, os gargalos técnicos ligados ao sistema de produção evidenciam a
desorganização vigente. A adoção de sistemas de produção que fazem uso de práticas
culturais inadequadas, como espaçamento, época de plantio e consorciação,
compromete a produção de oleaginosas. A qualidade das sementes utilizadas pelos
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agricultores também é relevante nesse processo, pois traz impactos diretos para o
rendimento da oleaginosa. A baixa oferta de sementes de cultivares geneticamente
melhoradas contribui para a utilização de sementes impróprias para o plantio, de baixo
rendimento médio, qualidade ruim e grande suscetibilidade às doenças e pragas. Outros
fatores identificados incluem a utilização da mesma área para sucessivos plantios da
cultura, baixos preços pagos ao produtor agrícola e uma desorganização do mercado
interno que afeta tanto o produtor quanto o consumidor final. O quadro se completa com
uma oferta precária de crédito e assistência técnica ao produtor agrícola (SANTANA et
al., 2007).
No semi-árido, predominam sistemas de produção desenvolvidos em unidades de porte
pequeno, que oferecem baixa eficiência e compõem uma agricultura de subsistência,
voltada para o suprimento do auto-consumo. O excedente, quando existe, é vendido em
um mercado com alta intermediação e demanda concentrada. Essas características
derivam de uma série de fatores de ordem física, biológica e sócio-econômica e, até
então, as estratégias de desenvolvimento rural, implementadas na região, têm levado a
resultados insatisfatórios (CAVALCANTI e RESENDE, 2002; POMPONET, 2007).
Do ponto de vista tecnológico, a agricultura praticada no semi-árido deixa a desejar. As
tecnologias que proporcionam uma melhor convivência com a seca ainda não são muito
utilizadas pelos agricultores familiares, sendo o desconhecimento das técnicas o
principal motivo apontado para a não utilização das mesmas. A maioria dos agricultores
continua utilizando métodos tradicionais de cultivo. Poucos fazem uso de inovações
tecnológicas que permitem um aproveitamento mais racional dos recursos disponíveis
nas suas propriedades. Esse fato pode ser atribuído às condições econômicas da
população, à renda familiar e ao tamanho da propriedade (CAVALCANTI e
RESENDE, 2002).
As tecnologias disponíveis incluem cisterna rural, barreiro para irrigação suplementar,
barragem subterrânea e captação da água de chuva in situ, dentre outras. As principais
justificativas para a não adoção dessas tecnologias por parte dos agricultores familiares
residem na falta de assistência técnica, falta de informações e falta de recursos
financeiros. No caso dos barreiros, a necessidade de animais ou máquinas para cultivo
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representa dificuldades adicionais a serem enfrentadas (CAVALCANTI e RESENDE,
2002).
A falta de conhecimento dos agricultores sobre tecnologias tão simples confirma que a
difusão de conhecimentos tecnológicos e científicos, resultantes de pesquisas, depende
da comunicação com os agricultores e aprendizagem por parte dos mesmos
(CAVALCANTI e RESENDE, 2002). Em Pintadas, a identificação de uma pessoa da
comunidade disposta a atuar como canal de comunicação com os agricultores foi
fundamental para o sucesso do projeto. Isso facilita o diálogo e aproxima os vários
atores envolvidos no projeto, tornando todo o processo mais ágil. A absorção do
aprendizado era uma preocupação evidenciada pelos próprios agricultores do município,
que insistiram em dominar a tecnologia para que não fossem dominados por ela.
GUIMARÃES FILHO et al. (1999) identificam como uma das principais lacunas no
processo de desenvolvimento tecnológico voltado para a agricultura familiar no semiárido, a pouca relevância dada à diversidade do meio rural, sobretudo, quando esta se dá
em âmbito local ou municipal. A ausência de estudos relacionados às questões da
inserção no mercado e “cadeia de intermediação” e a não validação das inovações pelos
agricultores também aparecem na lista de obstáculos a serem superados (GUIMARÃES
FILHO et al., 1999). Cada comunidade apresenta características peculiares e uma
dinâmica própria. Por isso, não basta desenvolver uma determinada tecnologia, para
depois replicá-la em outros lugares. As inovações podem e devem servir de modelos
teóricos, mas antes de implementadas precisam ser adaptadas à realidade da
comunidade em questão, incorporando a opinião dos beneficiários finais sobre a
validade das mesmas. É preciso, ainda, assegurar que os agricultores absorvam a
tecnologia, incorporando-a no processo produtivo, o que remete à importância dos
serviços de assistência e capacitação técnicas.
4.4.2

Falta de assistência e capacitação técnicas

A assistência técnica faz parte de um conjunto de medidas, que visam o aumento da
produção e da produtividade do setor agrícola, desconsiderando o elemento humano
como a meta do processo. Buscam-se soluções através do melhoramento genético de
sementes e práticas agrícolas mais adequadas, que promovam um uso mais eficiente dos
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recursos disponíveis. A função primordial da assistência técnica é transferir aos
produtores rurais conhecimentos acerca de tecnologias que possibilitarão aumentos na
produção, na eficiência e na receita das dos agricultores familiares (TORRES FILHO e
MENDONÇA, 2002).
A Bahia já conta com importantes instituições dedicadas à pesquisa agrícola e outras
tantas voltadas para o trabalho de assistência técnica e difusão do conhecimento entre os
agricultores. Apesar disso, faltam mecanismos que garantam o fornecimento dos
insumos modernos produzidos pela pesquisa a todos os 699 mil estabelecimentos
agrícolas baianos. A produção de insumos modernos em larga escala é fundamental, na
medida em que multiplica os resultados alcançados pela pesquisa (TORRES FILHO e
MENDONÇA, 2002).
O programa de distribuição de sementes engendrado pelo governo da Bahia visa
produzir sementes que garantam padrões genéticos de alto desempenho e que sejam
adaptadas às condições agrícolas das diversas regiões produtoras do estado. No entanto,
uma parcela significativa dessas sementes acaba sendo absorvida pelos estados de
Pernambuco e Minas Gerais, devido à falta de oferta de sementes de boa qualidade
nessas localidades. Já que o setor privado tem se mostrado ineficaz em garantir o
suprimento de sementes e mudas para o setor agrícola, cabe ao setor público fornecer os
incentivos adequados para suprir essa demanda (TORRES FILHO e MENDONÇA,
2002).
A ação governamental deve trabalhar de forma a tornar a cadeia produtiva mais
integrada. Nos casos em que o setor privado já é capaz de produzir os insumos agrícolas
mais modernos, o governo pode se limitar à coordenação e articulação do setor. Quando
os agentes da cadeia produtiva são menos organizados e o número de pequenos
produtores é significativo, o governo deve atuar de forma incisiva, combatendo
desinformação, acomodação e falta de capital (TORRES FILHO e MENDONÇA,
2002).
Experiências anteriores mal sucedidas atribuíam o fracasso da assistência técnica a um
uso inadequado dos insumos agrícolas, como aplicação tardia dos fertilizantes e
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quantidades insuficientes de sementes. Ressaltava-se, ainda, o desinteresse dos
agricultores e seu baixo nível educativo para responder aos estímulos oferecidos. O
problema, no entanto, era de outra natureza. Os programas de assistência técnica
lidavam com os agricultores como sendo um público-alvo homogêneo. Assumia-se que
seria suficiente organizar e coordenar os estímulos de modo a obter os aumentos de
produção e produtividade almejados. A execução dos planos elaborados assumia um
caráter horizontal e o monitoramento se dava através de indicadores técnicos
padronizados. A maior falha nesse processo todo foi tratar os agricultores como objetos
do programa (TORRES FILHO e MENDONÇA, 2002).
Isso mostra que a assistência técnica não deve ser adotada de forma isolada, mas sim,
em conjunto com medidas de educação que qualifiquem os agricultores para lidar com
novas técnicas. A extensão rural voltada para o crescimento do homem no campo, é
imprescindível para fazer do agricultor um elemento criador e dinâmico, ao invés de um
mero receptor de conhecimento e habilidades. A partir de então, a assistência técnica
passa a ser oferecida para um outro tipo de agricultor. Mais consciente das restrições a
que está sujeito, o agricultor começa a requisitar o assessoramento e adquire a
capacidade de responder positivamente, de acordo com os critérios da maximização de
lucros (TORRES FILHO e MENDONÇA, 2002).
4.4.3

Dificuldades de acesso ao crédito

O PRONAF foi instituído, em 1995, como um instrumento para impulsionar a
agricultura familiar. Pretende-se, através dele, criar condições para aumentar a
capacidade produtiva, a geração de empregos e renda. Os objetivos específicos do
programa incluem ajustar as políticas públicas à realidade da agricultura familiar,
aprimorar os serviços de apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar e promover o
acesso dos agricultores familiares aos mercados de produtos e insumos. Além disso, o
programa se dispõe a viabilizar a infra-estrutura rural requerida para alcançar
incrementos produtivos e maior qualidade de vida para a população do campo. Por fim,
visa-se uma melhor qualificação profissional dos agricultores familiares para que eles
possam melhor absorver os avanços tecnológicos engendrados pelo setor agrícola
(SOUZA e PEDREIRA, 2002).
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A implementação do PRONAF requer melhorias na sua estrutura institucional e
organizacional, bem como na sua operacionalização 49 . Mais especificamente no que
tange à Bahia, é preciso aprimorar a articulação entre as instâncias executoras do
programa 50 e eliminar o descompasso entre estas instâncias e os demais programas e
órgãos governamentais voltados para a execução de políticas para a agricultura familiar
e desenvolvimento rural 51 . No caso do Conselho Estadual do PRONAF 52 , por exemplo,
a existência conjunta de órgãos do governo e agentes financeiros, como a Caixa
Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco do Nordeste, não garante o planejamento
de ações de desenvolvimento rural. Além disso, a representação dos agricultores
familiares no Conselho não corresponde à amplitude e diversidade desse segmento na
Bahia (SOUZA e PEDREIRA, 2002).
O acesso ao crédito por parte dos agricultores familiares ainda encontra obstáculos
devido à exigência de garantias e falta de orientação adequada para a elaboração de
projetos. Questões relacionadas à capilaridade e agilidade da rede de agentes financeiros
e órgãos envolvidos também configuram entraves ao sucesso do PRONAF. Os
principais obstáculos que comprometem a eficácia do PRONAF na Bahia se dividem
em dois grupos: um de ordem institucional e outro, organizacional (SOUZA e
PEDREIRA, 2002).

49

A operacionalização do PRONAF se dá através de quatro linhas de ação, a saber: negociação e
articulação do conjunto das políticas públicas sob responsabilidade dos diferentes órgãos setoriais, apoio
financeiro para infra-estrutura e serviços em âmbito municipal, capacitação profissional dos produtores e
de suas associações e, por fim, financiamento direto para a agricultura familiar para custeio ou
investimento (SOUZA e PEDREIRA, 2002).
50
As instâncias mencionadas fazem referência ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural, ao
Conselho Estadual do PRONAF e respectivas Secretarias Executivas e aos Conselhos Municipais de
Desenvolvimento Rural (SOUZA e PEDREIRA, 2002).
51
Dentre os demais programas e órgãos governamentais, constam a Empresa Baiana de Desenvolvimento
Agrícola (EBDA), a Coordenação de Desenvolvimento Agrário (CDA) e a Companhia de Ação e
Desenvolvimento Regional (CAR) (SOUZA e PEDREIRA, 2002).
52
O Conselho Estadual do PRONAF na Bahia é composto pela Secretaria da Agricultura, Irrigação e
Reforma Agrária, Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia, Secretaria da Administração,
Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA), Coordenação de Desenvolvimento Agrário
(CDA), União dos Prefeitos da Bahia (UPB), Organização das Cooperativas da Bahia (OCEB) e
Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETAG), além dos agentes financeiros supracitados
(SOUZA e PEDREIRA, 2002).
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4.4.3.1 Barreiras institucionais

Os problemas institucionais remetem à falta de ligação entre as diferentes modalidades
do programa 53 . Há divergências importantes no que diz respeito à coordenação das
modalidades e à gestão dos seus recursos, o que acaba comprometendo a articulação
entre essas coordenações. Se por um lado, o Conselho Estadual é responsável pela
coordenação da elaboração dos Planos Anuais de Trabalho, por outro, cabe à direção da
EBDA gerir os recursos destinados à capacitação. Deste modo, as ações de capacitação
são traçadas de acordo com as prioridades da EBDA, que podem não ser as mesmas dos
Conselhos Municipais, nem do Conselho Estadual do PRONAF. Além disso, constatase um atraso no repasse de verbas para o PRONAF, o que dificulta ainda mais o
planejamento da capacitação (SOUZA e PEDREIRA, 2002).
A estrutura do programa, classificada por SOUZA e PEDREIRA (2002) como “um
pouco rígida”, também é apontada como um entrave ao bom desempenho do PRONAF.
As decisões acerca das dotações de recursos e dos convênios para a efetivação de
algumas linhas do PRONAF são de responsabilidade da coordenação nacional do
programa, por conseguinte, o poder de interferência do Conselho Estadual se reduz.
4.4.3.2 Barreiras operacionais

A atuação do Conselho Estadual do PRONAF tem se mostrado ineficiente no que se
refere à integração e participação entre os órgãos que o compõem. Um exemplo claro é
o fato de que entre os agentes financeiros prevalece a falta de conhecimento sobre as
atividades desenvolvidas e os recursos do PRONAF aplicados no estado baiano. Isso
mostra que o Conselho Estadual poderia ser mais bem aproveitado como um espaço de
intercâmbio

e

encaminhamentos

integrados

das

questões

relacionadas

ao

acompanhamento operacional do programa. Outra questão operacional se refere à
estreita relação entre a Secretaria Executiva Estadual do PRONAF e a EBDA. A
preocupação se deve à dificuldade em distinguir as ações atribuídas à empresa das que
são executadas pela Secretaria Executiva Estadual do PRONAF ou do Conselho
Estadual (SOUZA e PEDREIRA, 2002).

53

O PRONAF inclui as seguintes categorias: PRONAF infra-estrutura e serviços, PRONAF capacitação e
PRONAF crédito (assistência financeira) (SOUZA e PEDREIRA, 2002).
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A atuação das instituições financeiras tem sido insatisfatória no estado da Bahia,
principalmente no que se refere à agilidade do sistema bancário. O repasse dos créditos
para a rede de agências apresenta lentidão, em função da análise das solicitações de
créditos e das outras exigências feitas para obtenção dos empréstimos. Esses atrasos na
liberação do crédito trazem impactos negativos para o calendário agrícola. O número
restrito de repassadores de recursos, que se limitam ao Banco do Brasil, Banco do
Nordeste e Desenbahia, não é suficiente para absorver todo o volume de demandas dos
agricultores familiares. No caso da Bahia, essa situação é agravada pela dispersão nas
diversas regiões produtoras do estado de um expressivo contingente de agricultores
beneficiários (SOUZA e PEDREIRA, 2002).
As garantias exigidas para a concessão de créditos dificultam o processo de tal forma
que muitos agricultores, com menor capacidade financeira, acabam sendo excluídos.
Posseiros e arrendatários se enquadram nessa categoria. A ausência de orientação
adequada para os agricultores no que se refere à elaboração de projetos e apresentação
da documentação requerida contribui para a reprovação dos mesmos.
4.4.4

Dificuldades de acesso à terra

A terra configura uma das bases da reprodução da agricultura familiar e é sinônimo de
estabilidade e segurança para o agricultor. Segundo ALVES (1999), “A disponibilidade
de terra para produzir é condição fundamental para que a força de trabalho se mantenha
na unidade familiar”.
ABRAMOVAY (2000) faz uma interessante discussão sobre a lógica econômica que
rege o mercado de terras no Brasil. Utilizando o estado de Santa Catarina como
exemplo, o autor analisa a redução observada no tamanho das famílias rurais, cuja
conseqüência se traduz no aumento do número de unidades produtivas comprometidas
pela ausência de sucessores. Uma das razões para o abandono da atividade agrícola por
parte dos filhos, deixando para trás o negócio familiar, reside na busca por
oportunidades de geração de renda melhores, sendo que estas, em sua maior parte, se
encontram longe do meio rural. Se o mercado de terras fosse perfeito 54 , os agentes

54

Mercado perfeito, também chamado de mercado competitivo ou que apresenta concorrência perfeita, é
definido em termos econômicos como um mercado em que há muitos compradores e vendedores, sendo
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econômicos seriam capazes de valorizar os imóveis disponíveis, dado o envelhecimento
dos seus titulares ou ainda a falta de candidatos familiares para sua exploração. Indo um
pouco mais além, seria possível que regiões nas quais predomina a pequena propriedade
prescindissem de políticas fundiárias. No entanto, as características da estrutura
fundiária brasileira, principalmente em regiões onde prevalece a agricultura familiar,
evidenciam a necessidade de intervenções públicas (ABRAMOVAY, 2000).
O Brasil apresenta uma estrutura fundiária extremamente concentrada, marcada pela
coexistência de latifúndios e minifúndios. Na Bahia, a área média de estabelecimentos
familiares corresponde a 19 hectares, enquanto a média de estabelecimentos patronais,
somados a outros tipos de estabelecimentos agrícolas, alcança 249 hectares na região do
semi-árido baiano (INCRA/FAO, 1996).
Muitas vezes os imóveis são comprados por pessoas que querem apenas diversificar sua
carteira de negócios e não dão continuidade à atividade produtiva antes existente. Com
isso, a atividade agrícola passa a dar lugar à pecuária. A substituição dos agricultores
familiares por unidades pertencentes a proprietários que moram em outros lugares põe
fim à rede de relações existentes no meio rural, o que também não é captado pelo
mercado de terras. Dessa forma, perdem-se os vínculos criados pela proximidade entre
os agricultores e as relações de confiança decorrentes desses vínculos, um importante
fator para o desenvolvimento da região (ABRAMOVAY, 2000).
Tanto o desenvolvimento sócio-econômico do semi-árido quanto o desenvolvimento
humano dos agricultores familiares é comprometido pela estrutura fundiária vigente.
HOFFMANN (2002) demonstra que a desigualdade da distribuição da posse de terra
tem efeitos diretos nos índices de desenvolvimento humano das microrregiões do país.
O autor utilizou os dados do Censo Agropecuário 1995/1996 para calcular a
desigualdade da distribuição da posse de terra em 515 microrregiões geográficas. Os
resultados do estudo sugerem que a taxa de mortalidade infantil e da esperança de vida
ao nascer estão diretamente relacionadas à desigualdade da estrutura fundiária. Tal fato
pode ser explicado se a desigualdade da estrutura fundiária vigente for tomada com uma
que nenhum comprador ou vendedor, por si só, exerce controle sobre o preço praticado (WONNACOTT
e WONNACOTT, 1993).
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boa aproximação para a desigualdade histórica dessa estrutura fundiária. Esta foi
responsável pela consolidação da estrutura sócio-econômica da microrregião,
estabelecendo as condições determinantes para a taxa de mortalidade infantil e
esperança de vida ao nascer (HOFFMANN, 2002).
4.4.5

Infra-estrutura física

Quando se pensa em inserir a agricultura familiar do semi-árido baiano na cadeia
produtiva do biodiesel, torna-se imperativo solucionar a questão de logística de
transportes no estado. Em geral, pequenas comunidades isoladas tendem a fornecer uma
produção pequena de oleaginosas. Portanto, muitas vezes não compensa o deslocamento
do produtor de biodiesel até o centro de produção de oleaginosas para adquirir poucas
toneladas de grãos.
Ainda que pareça um contra-senso percorrer distâncias muito longas para comprar
pequenas quantidades de matéria-prima, essa tem sido a realidade na Bahia. A Brasil
Ecodiesel, única empresa que tem produzido biodiesel no estado, assumiu o
compromisso de comprar oleaginosas produzidas pela agricultura familiar do semi-árido
quando adquiriu o SCS (ANP, 2008). A empresa tem fomentado a produção de mamona
e girassol no estado, firmando contratos de compra com os agricultores, garantindo o
fornecimento de sementes e assistência técnica. A Brasil Ecodiesel possui uma unidade
de esmagamento de óleo na Bahia e se disponibiliza a ir até a região produtora para
comprar a baga da mamona, mesmo que a quantidade seja pequena. Para tal, a empresa
faz uso do modal rodoviário, como principal meio de transporte.
4.4.5.1 Transporte

O modal rodoviário representa o principal meio de transporte na Bahia. Suas
deficiências mais importantes estão ligadas à baixa integração com os demais sistemas
de transporte e a um estado de conservação muito ruim das vias de circulação,
sobretudo das estradas federais. Estas são integradas pelas rodovias estaduais,
formando, assim, a rede rodoviária baiana. Sendo a Região Metropolitana de Salvador
(RMS) o principal pólo econômico do estado, é compreensível que a rede rodoviária
estadual convirja para essa região. No entanto, a última década foi palco do surgimento
de novos pólos dinâmicos, levando a uma maior distribuição espacial da economia ao
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longo do território baiano. Tal fato leva à necessidade de uma reformulação da logística
de transportes que abastece o estado (SEPLANTEC, 2003).
O Oeste baiano, por exemplo, se destaca pela diversificação da agricultura de grãos,
mas depende do desenvolvimento de uma logística mais moderna para viabilizar o
avanço dessa agricultura. Grande parte da produção de soja do Oeste baiano é escoada
para os portos do próprio estado visando à exportação. Atualmente, a inexistência de
opções de logísticas intermodais eficientes faz com que o transporte de soja e farelo
ocorra exclusivamente através do modal rodoviário, o que se torna extremamente
custoso. Os granéis sólidos têm que percorrer aproximadamente 1.200km até chegar ao
porto de Ilhéus, elevando consideravelmente o consumo de energia do setor de
transportes. As longas distâncias percorridas comprometem também o fornecimento de
fertilizantes. É preciso ampliar e modernizar os terminais portuários e os aeroportos e
investir pesadamente na melhoria das rodovias e na integração intermodal
(SEPLANTEC, 2003).
A unidade baiana da Brasil Ecodiesel está localizada na Rodovia BR 122, km. 32, s/no,
na Zona Rural de Iraquara, na cidade de Iraquara. A empresa já admite comprar óleo de
soja produzido pelo agronegócio brasileiro para dar suporte à produção de biodiesel, o
que define sua logística de transportes. De acordo com informações fornecidas pelo
próprio departamento de logística da Brasil Ecodiesel, o esmagamento na Bahia tem
sido muito pouco expressivo. A empresa compra diretamente o óleo de soja ao invés de
adquirir a matéria-prima dos agricultores sob a forma de grãos. A logística, portanto,
equaciona o transporte do óleo até a planta de transesterificação. Para tal, utiliza-se
majoritariamente o modal rodoviário, fazendo ainda pouco uso do modal ferroviário.
4.4.6

Fragilidade institucional

Os efeitos decorrentes da fragilidade institucional se fazem sentir nas diversas etapas
que compõe a produção de oleaginosas. Segundo DENARDI (2001), nunca houve na
agricultura familiar força e organização suficientes para influenciar as instituições
governamentais responsáveis pelas decisões de política agrícola. Além disso, VEIGA
(2001) chama a atenção para a ausência de um arranjo institucional que auxilie as
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articulações intermunicipais a identificar os principais problemas rurais enfrentados
pelas suas microrregiões.
A estrutura administrativa vigente na Bahia herdou as diversas limitações enfrentadas
pelas instituições locais anteriores. O modelo atual de extensão rural no estado foi
assumido em 1991 pela EBDA, que resultou da fusão entre a Empresa Baiana de
Pesquisa Agropecuária (EBAPA), o Instituto Biológico da Bahia (IBB) e a Empresa de
Assistência técnica e Extensão Rural da Bahia (EMATERBA).
4.4.7

Pobreza elevada dos agricultores familiares

Na região semi-árida da Bahia, inserida no que COUTO FILHO e COUTO (1999)
denominaram de “novo rural atrasado”, predominam atividades pouco rentáveis. A
condição econômica ruim da região tem levado as famílias rurais a diversificarem suas
atividades como estratégia de sobrevivência. Constam, ainda, o aumento da pecuária
extensiva e a pressão exercida sobre os recursos naturais como alguns dos fatores que
induziram a uma nova dinâmica das estratégias de sobrevivência no semi-árido.
Intensifica-se a pluriatividade e, no limite, abandona-se a agricultura (COUTO FILHO e
COUTO, 1999).
Uma das facetas mais perversas da pobreza é seu fator multiplicador que transmite às
gerações subseqüentes condições de vida muito ruins. Os jovens, filhos de pequenos
agricultores familiares de baixa renda, enfrentam desafios importantes, decorrentes de
uma situação econômica menos favorecida. As limitações já identificadas de assistência
técnica e crédito rural implicam em falta de oportunidades de qualificação técnica, o que
contribui para a manutenção de sistemas produtivos arcaicos e reprodução dos
mecanismos que alimentam a pobreza rural (SOBRINHO, 2005).
Em 2004 deu-se início ao Projeto Juventude e Participação Social (PJPS), localizado
nas microrregiões do Sisal e Jacuípe, no semi-árido baiano. O PJPS, voltado para a
formação da identidade política juvenil, contou com a participação de 22 municípios
nos quais havia uma forte presença de economia agrícola, poucas oportunidades de
emprego e elevados índices de desigualdade social e concentração de renda e terra.
Observou-se que os principais obstáculos enfrentados pelos jovens incluíam falta de
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conhecimento da realidade e de inserção nos processos sociais engendrados na região,
além da inexistência de processos educativos que possibilitem uma melhor compreensão
e análise crítica das limitações e potencialidades do semi-árido (SOBRINHO, 2005).
No caso do projeto conduzido pela Petrobras, percebeu-se que o ensino escolar pode ser
um fator complicador se não estiver alinhado com a cultura local. Quando uma criança
ouve na escola que se não estudar direito, acabará voltando para o campo, ela passa a
almejar oportunidades melhores e cria um sentimento de desprezo pelo trabalho no
campo. O problema é que na maior parte das vezes não há alternativas melhores para o
trabalho no campo.
Notadamente, experiências mais bem sucedidas mostram que o retorno de jovens, que
estudaram em outras localidades e voltaram para trabalhar no campo com suas famílias,
é um fator muito positivo. A experiência de Pintadas mostrou que um dos pontos
positivos na volta dos jovens é o fato de eles aceitarem com mais facilidade a
introdução de um elemento novo. Os agricultores mais velhos e com mais experiência
sempre trabalharam da mesma forma e oferecem certa resistência à implementação de
métodos diferentes. Por esse motivo, a presença dos jovens no campo é fundamental
para que novas tecnologias sejam implementadas com sucesso. Além disso, eles
facilitam o diálogo com os agricultores mais velhos, o que contribui muito para a
inserção das novas tecnologias. Uma vez implementada, a experiência começa a ser
difundida na comunidade. Vizinhos, familiares e amigos passam a se interessar em
adotar a mesma tecnologia depois de ver que ela de fato funciona e traz bons resultados.
O desconhecimento de experiências que promovem trabalho e renda para a juventude no
universo da agricultura familiar do semi-árido também é um fator a ser considerado
(SOBRINHO, 2005). A troca de saberes e intercâmbio de experiências, através de
visitas, por exemplo, enriquece o conhecimento dos agricultores acerca da convivência
com o semi-árido e possibilita um aumento da participação da juventude na agricultura
familiar.
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4.5

Perspectivas: como lidar com essas fragilidades?

O desenvolvimento da agricultura familiar do semi-árido baiano está diretamente ligado
às características do meio ambiente físico da região. As dificuldades enfrentadas pela
plantação de oleaginosas por agricultores familiares são agravadas pela fragilidade do
ecossistema semi-árido. Ainda assim, a região apresenta condições agroecológicas e
sócio-econômicas para reverter esse quadro. Para que isso ocorra, a realização de
políticas públicas que fortaleçam o plantio de oleaginosas com vistas ao fornecimento
de óleo para a produção de biodiesel se faz necessária (GUIMARÃES FILHO et al.,
1999). A seguir tem-se uma análise das políticas que podem ser adotadas para cada uma
das fragilidades listadas na seção anterior.
4.5.1

Fragilidade do sistema produtivo

SANTANA et al. (2007) sugerem algumas estratégias para superar os obstáculos
enfrentados pelos agricultores familiares baianos, dentre as quais, destacam-se: a
garantia de fornecimento de sementes de qualidade e a qualificação dos agricultores
familiares na produção de sementes. Especificamente para o dendê, verifica-se a
necessidade de renovação das plantações, além do investimento na qualificação da mãode-obra para a produção de óleo destinada à indústria do biodiesel (SANTANA et al.,
2007).
O governo do estado da Bahia tem se articulado, através das secretarias envolvidas no
PBPB, com empresas e outras instituições da esfera governamental, como EMBRAPA,
MDA e MAPA na busca pela superação dos entraves existentes e consolidação da
agricultura familiar na cadeia de produção do biodiesel (SANTANA et al., 2007).
Deve-se incentivar a adoção de sistemas de produção menos agressivos ao homem e ao
meio ambiente e aumentar a difusão de técnicas de convivência com a seca entre os
agricultores (COUTO FILHO e COUTO, 1999, CAVALCANTI e RESENDE, 2002).
Foi realizado um estudo nas comunidades de Conceição, no município de Jaguarari, e
em Algodões de Baixo, no município de Casa Nova, no semi-árido baiano, com o
objetivo de fazer um levantamento junto aos pequenos agricultores em relação às
tecnologias utilizadas para a convivência com a seca e as principais dificuldades para
sua implementação. O estudo, ocorrido em 2001, utilizou uma amostra de 65
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agricultores na Bahia para aplicar um questionário no qual se identificavam as seguintes
alternativas tecnológicas: cisterna rural, barreiro para irrigação suplementar, barragem
subterrânea e captação da água de chuva in situ. No questionário, perguntava-se quais
dessas tecnologias eram adotadas pelos agricultores e os motivos para a não utilização
das mesmas. Observou-se que no município de Conceição, nenhum agricultor fazia uso
do barreiro, da barragem subterrânea e do sistema de captação da água de chuva in situ,
tecnologias importantes para a sobrevivência das populações rurais em áreas com pouca
precipitação. A tecnologia mais empregada foi a cisterna rural (CAVALCANTI e
RESENDE, 2002).
Em Pintadas, os barreiros são amplamente utilizados pela população, como forma de
armazenar a água da chuva. Essa é uma medida simples e barata, mas não previne a
evaporação da água. A população também utiliza as cisternas e sua proliferação pelo
município fez com que se alcançasse a independência em relação aos carros-pipa. A
comunidade de Pintadas se organizou para disseminar o uso das cisternas e, através de
um fundo rotativo, arrecadou recursos suficientes para construir uma cisterna em cada
uma das casas do município. A utilização do fundo rotativo se mostrou uma solução
factível para a falta de recursos, pois com uma verba menor e o trabalho conjunto
ampliou-se o número de pessoas beneficiadas com as cisternas.
O projeto realizado no município teve como objetivos um melhor aproveitamento dos
recursos naturais locais e da água de chuva e geração de renda para os agricultores
através do aumento da produção agrícola. Para tanto, foram implementadas diferentes
técnicas de irrigação, sendo elas: gotejamento, hidroponia e bombeamento de água,
utilizando placas fotovoltaicas. O gotejamento é realizado através de uma espécie de
mangueira, com furos que devem ser posicionados sobre as mudas e cuja estrutura
permite regular a pressão da água a ser gotejada para evitar o desperdício de água. A
hidroponia simula, em um recipiente fechado, as condições naturais em que ocorre o
crescimento das plantas, fazendo uso de produtos químicos e uma quantidade muito
pequena de água. Das três tecnologias implementadas no município, a utilização da
energia solar é a mais cara. O resultado alcançado se traduziu em aumento e
diversificação da produção agrícola. Com isso, os agricultores ganharam tempo para
lazer e outros afazeres e passaram a vender parte da sua produção no mercado local.
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4.5.2

Falta de assistência e capacitação técnicas

A modernização da agricultura pressupõe a substituição de técnicas e práticas
tradicionais de cultivo por inovações tecnológicas, de forma a obter uma produtividade
mais elevada. Com o objetivo de acelerar esse processo modernização, foi criada em
1948, a Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural (ACAR) que incentivou a
implantação de subsidiárias estaduais. Como resultado, foi implantado em 1963, na
Bahia, a Associação Nacional de Crédito e Assistência Rural da Bahia – ANCAR/Ba
(TORRES FILHO e MENDONÇA, 2002).
O Brasil criou, em 1965, o Sistema Nacional de Crédito Rural, acompanhado pela
Bahia, que fundou o Instituto Baiano de Crédito Rural (IBCR) dois anos mais tarde.
Objetivou-se com isso, facilitar a concessão de financiamento e custeio agrícola para as
diversas regiões produtoras do estado baiano. Em 1974, houve uma fusão entre a
ANCAR/Ba e o IBCR, constituindo então, a EMATERBA, que é ligada à Empresa
Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMBRATER). Finalmente, em
1991, deu-se origem à Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA)
(TORRES FILHO e MENDONÇA, 2002).
Esses organismos foram responsáveis pelo desenvolvimento de um programa de
capacitação profissional para extensionistas e pesquisadores, financiado pelo governo
estadual e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq). Para que os avanços no processo de modernização ocorram, deve-se transmitir
o conhecimento e insumos desenvolvidos para os agricultores e, para isso, é preciso
disponibilizar esses insumos no mercado. Depois de serem testados experimentalmente,
os insumos devem ser produzidos em uma escala maior, viabilizando a modernização
do setor e introduzindo, em larga escala, novas cultivares agrícolas, máquinas e
implementos agrícolas mais eficientes, sementes geneticamente melhoradas, etc. Os
serviços prestados ao agricultor também devem favorecer a adoção de técnicas mais
modernas de cultivo, orientando-os sobre alternativas de manejo, gestão de recursos
produtivos e informações sobre o mercado agrícola (TORRES FILHO e MENDONÇA,
2002).
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O serviço de assistência técnica precisa levar em consideração as organizações privadas
e do setor terciário, capazes de suprir as demandas dos agricultores. O poder público
deve estabelecer parcerias e terceirizar alguns serviços, tendo em vista as necessidades
do programas de desenvolvimento agrícola. O tratamento dado ao agricultor familiar
deve se dar na linha da qualificação, sob a forma de apoio à organização e assistência
técnica, ampliando o acesso doas agricultores aos instrumentos de políticas vigentes
(TORRES FILHO e MENDONÇA, 2002).
A elaboração de referências técnicas agronômicas e zootécnicas para os sistemas de
produção do semi-árido depende de um acompanhamento do desenvolvimento de
referências organizacionais que possibilitem a redução dos custos unitários de produção
para o agricultor e o aumento do valor da venda dos seus produtos. Essas ações
pressupõem um profundo conhecimento acerca do sistema produtivo, bem como das
estratégias e formas de organização dos agricultores. É fundamental que as inovações
sejam validadas através de experiências reais no campo, antes de serem replicadas em
outras localidades (GUIMARÃES FILHO et al., 1999).
4.5.3

Dificuldades de acesso ao crédito

Sendo o PRONAF um programa nacional, a maior parte dos problemas enfrentados
pertence à esfera federal, o que restringe as possibilidades de atuação do governo
estadual da Bahia. Mesmo assim, a lista de possíveis intervenções a serem feitas não é
pequena (SOUZA e PEDREIRA, 2002).
4.5.3.1

Intervenções institucionais

As medidas de natureza institucional devem tratar da integração e articulação entre as
instâncias responsáveis pela implementação do programa na Bahia e, também, entre
estas e os demais programas e órgãos governamentais voltados para a agricultura
familiar e desenvolvimento rural. Propõe-se a realização de seminários para
apresentação e reflexão sobre as políticas existentes para a agricultura familiar, que
podem ser implementadas pelo estado, o que favorece a integração de ações entre as
instâncias e órgãos governamentais mencionados acima. Para facilitar a o
encaminhamento dos problemas enfrentados pela agricultura familiar, recomenda-se a
criação de câmaras técnicas ou temáticas no Conselho Estadual. Somado a essas
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medidas, a realização de diagnósticos participativos que envolvam as diversas
realidades locais, onde existem Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural
(CMDR) pode promover a elaboração de Planos Municipais de Desenvolvimento Rural
(PMDR), facilitando a implementação e monitoramento dos mesmos. Nessa mesma
linha de trabalho, tem-se a descentralização da execução da linha PRONAF capacitação, conforme proposto pela Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério
do Desenvolvimento Agrário (SAF/MDA). São estabelecidas diretrizes de modo a obter
mais transparência e eficiência no processo de capacitação de agricultores familiares e
técnicos. Com isso, torna-se possível que outras entidades participem da capacitação do
público potencial do PRONAF, dos conselheiros dos CDMRs e de técnicos que
trabalham em conjunto com o PRONAF (SOUZA e PEDREIRA, 2002).
Um segundo grupo de intervenções que podem ser feitas no âmbito institucional se
refere à estrutura e composição do Conselho Estadual e tem como objetivo aumentar a
participação do público no Conselho, ampliando a representação dos agricultores
familiares. Sendo assim, busca-se modificar a composição do Conselho estadual do
programa, conferindo um peso maior à representação dos agricultores familiares e
inserindo membros representantes dos CDMRs. Dessa forma, a comunicação entre o
órgão estadual e os municipais se torna mais simples. Pretende-se, ainda, ampliar o
escopo de atribuições do Conselho, centralizando as políticas direcionadas para a
agricultura familiar e desenvolvimento rural no estado (SOUZA e PEDREIRA, 2002).
4.5.3.2

Intervenções operacionais

As medidas relacionadas a uma maior transparência, monitoramento e avaliação das
atividades realizadas pelos agentes que executam o PRONAF incluem o
estabelecimento de um sistema de troca de informações sobre as aplicações de recursos
pelos agentes financeiros. A elaboração de relatórios analíticos, por exemplo, permite
que os maiores avanços e dificuldades imbuídos na realização das atividades sejam
identificados. Caberia à Secretaria Estadual do PRONAF a sistematização dessas
informações, retransmitindo-as para o Conselho Estadual (SOUZA e PEDREIRA,
2002).
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Grande parte dos problemas relacionados a um melhor desempenho do programa se
refere aos limites organizacionais e operacionais da EBDA. A rigidez presente na
estrutura organizacional da empresa, a insuficiência do seu corpo técnico e a
inexistência de medidas de qualificação do mesmo, comprometem a efetividade do
PRONAF na Bahia. Sugere-se que a atuação do órgão responsável pela assistência
técnica e extensão rural do estado, que são voltados para a agricultura familiar e apoio à
consolidação do PRONAF na Bahia, seja conduzida de forma descentralizada, devendo
estar em consonância com as deliberações do Conselho Estadual. O Conselho, por sua
vez, deve gozar de autonomia e condições operacionais adequadas para o
desenvolvimento de ações de apoio ao programa. Deve-se vincular a captação de
recursos do PRONAF às ações específicas desse programa, de modo a assegurar que os
recursos sejam aplicados corretamente e de acordo com sua finalidade específica. Além
disso, recomenda-se a ampliação e qualificação do quadro técnico que atua diretamente
na implementação do programa. A alocação de recursos do governo estadual para a
contratação de novos técnicos poderia ser implementada (SOUZA e PEDREIRA, 2002).
No que se refere a um melhor acesso aos recursos creditícios do PRONAF, seria preciso
aperfeiçoar a atuação dos agentes financeiros, flexibilizando as exigências bancárias e
melhorando a qualidade dos projetos. Isso pode ser alcançado através de um trabalho de
conscientização e capacitação dos funcionários das agências bancárias, combatendo o
preconceito existente em relação aos agricultores familiares, que muitas vezes não são
vistos como possíveis clientes e, por conseguinte, acabam sendo atendidos de forma
relapsa ou inadequada. Para aumentar a capilaridade da rede de repassadores de
recursos, hoje extremamente concentrada, é preciso introduzir estímulos que fortaleçam
as cooperativas de crédito. São duas as principais demandas apresentadas pelas
cooperativas: capacitação e mecanismos de geração de renda que viabilizem
economicamente o funcionamento das cooperativas. Para o atendimento da primeira,
recomenda-se o estabelecimento de parcerias entre os órgãos relacionados às
cooperativas de crédito – Sistema de Cooperativas de Crédito (SICOOB) e Associação
das Cooperativas de Crédito de Economia Familiar (ASCOOB) – e o governo do estado.
Com isso, possibilita-se a implementação de um programa de treinamento e capacitação
com vistas à gestão e profissionalização dos agricultores familiares, bem como do
quadro administrativo e técnico das cooperativas de crédito. A geração de receitas
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também vislumbrada pelas cooperativas pode ser alcançada com o estabelecimento dos
convênios entre as cooperativas de crédito e os governos estadual e municipais (SOUZA
e PEDREIRA, 2002).
Finalmente, deve-se incentivar o aumento do escopo de garantias, através da criação de
fundos de aval alimentados por recursos provenientes dos governos estadual e
municipal, além das organizações de agricultores, como cooperativas e associações. Em
relação à qualidade dos projetos apresentados, faz-se necessário investir em ações de
capacitação dos técnicos da EBDA, e outras instituições envolvidas, incluindo os
agricultores e suas organizações (SOUZA e PEDREIRA, 2002).
4.5.4

Dificuldades de acesso à terra

A associação entre as formas de apropriação e exploração dos recursos não
reprodutíveis, como é o caso da terra, e suas implicações para a distribuição de renda e
riqueza social, assim como para um uso mais eficiente desses recursos, é uma das
principais diferenças entre o mundo desenvolvido e o não-desenvolvido. É justamente
nos países em desenvolvimento que a terra constitui o fator mais importante dentre os
meios de produção. Por esta razão, políticas públicas voltadas para o setor agrícola
devem regular as relações entre capital e trabalho, ambos os recursos reprodutíveis, e a
terra, principal recurso não-reprodutível (RAMOS, 2001).
A pressão social para que se faça a reforma agrária serve de instrumento para o
fortalecimento da agricultura familiar. Busca-se transformar superfícies agrícolas hoje
subutilizadas em novas áreas de produção, reduzindo, com isso, as desigualdades sociais
(CARMO, 1999). A conversão de latifúndios improdutivos em assentamentos
produtivos é fundamental para impulsionar a agricultura familiar na região do semiárido (HOFFMANN, 2002).
A reforma agrária pode trazer impactos para o mercado de mão-de-obra, inclusive nos
setores não-agrícolas, além de servir como instrumento de combate à pobreza. O
programa “Desenvolvimento Econômico e Social em Áreas de Reforma Agrária”,
executado pela EBDA, foi criado em 2001 e beneficia os agricultores familiares
assentados em área de reforma agrária no estado da Bahia. Os objetivos do programa
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incluem o atendimento das necessidades dos agricultores familiares e a provisão de
recursos financeiros e apoio técnico para que os agricultores possam produzir de forma
eficiente. Recomenda-se aos agricultores a aplicação correta dos recursos do PRONAF
e manejo adequado do solo, orientando-os a respeito de associativismo e
corporativismo. As metas estabelecidas pelo programa envolvem assistência técnica
para 2.696 agricultores assentados, atendimento a 63 áreas de reforma agrária e
capacitação anual de 300 agricultores assentados (EBDA, 2007).
É preciso criar incentivos que favoreçam a integração com as comunidades locais, no
caso da ocupação de terras por pessoas que não pertencem à comunidade ou que apenas
adquiram o terreno sem, no entanto, habitá-lo. Uma forma interessante de assegurar o
acesso à terra aos jovens através de ações públicas é associar o acesso à terra a uma
espécie de formação profissional. Assim, ampliam-se as possibilidades de sucesso dos
novos empreendimentos (ABRAMOVAY, 2000).
4.5.5

Infra-estrutura física

A melhoria da articulação do espaço físico do estado e a organização da estrutura de
transportes e energia viabilizam um maior aproveitamento do potencial econômico de
uma determinada região. Embora a iniciativa privada tenha aumentado substancialmente
sua participação no fornecimento dos serviços de energia e telecomunicações na Bahia,
o setor de transportes continua sob a égide estatal. (SEPLANTEC, 2003).
4.5.5.1 Transporte

O governo estadual precisa definir os caminhos estratégicos da Bahia, tanto no sentido
Norte-Sul como na direção Leste-Oeste de modo a equacionar o escoamento da
produção agrícola e o intercâmbio de bens e serviços. Nesse sentido, a cidade de
Juazeiro, centro de uma rede de rodovias e ferrovias, e o bipólo urbano de Barreiras Luís Eduardo Magalhães se colocam como áreas estratégicas para a logística de
transporte. A hidrovia do São Francisco, que passa pelo interior do estado, pode vir a ser
um caminho Norte-Sul alternativo. Tanto a hidrovia quanto o eixo de circulação rodoferroviário são essenciais para reduzir custos internos de transporte (SEPLANTEC,
2003).
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Cabe ao estado, investir em alternativas intermodais para reduzir as distâncias
percorridas. Isso favorece não só o escoamento da produção agrícola, como também o
atendimento das demandas de insumos e equipamentos desse setor. O caminho
rodoviário Norte-Sul do litoral – região de maior densidade econômica e concentração
populacional do estado - concentra o fluxo da produção do agronegócio. Contudo, essa
não deve ser a única via de transporte disponível. Deve-se buscar a alternativa
multimodal que permite o aproveitamento das vantagens de cada um dos modais
utilizados e promove a eficientização da rede. Todavia, a implementação da
multimodalidade depende da superação dos obstáculos à integração e melhoria das
condições de uso de cada um dos modais em questão (SEPLANTEC, 2003).
Outro ponto fundamental é viabilizar o atendimento de regiões economicamente
isoladas, integrando-as ao desenvolvimento do estado baiano. É preciso incentivar
parcerias que permitam atender localidades mais remotas, inserindo-as no processo de
desenvolvimento do estado. As áreas mais pobres poderão se beneficiar se o contato
com as demais regiões do estado for facilitado. Os pontos de apoio da logística, como
portos, aeroportos e operadores passam a atuar como centros de distribuição e
comercialização de grande porte, com amplas possibilidades de fomentar o
desenvolvimento (SEPLANTEC, 2003).
O fortalecimento da articulação logística interna requer a implementação de medidas
que envolvem o transporte marítimo de cabotagem, o transporte fluvial e os sistemas
ferroviário e rodoviário. O Plano Estratégico, traçado para a Bahia em 2003, apresenta
uma série de propostas para cada um desses sistemas de transporte. A seguir, destacamse as principais delas:


Transporte marítimo de cabotagem: a modernização dos portos se faz
necessária para reduzir os custos e aumentar a eficiência. É preciso investir nas
áreas portuárias e retroportuárias da Bahia, sobretudo no que diz respeito ao
aproveitamento dos portos de Caravelas e Belmonte.



Transporte fluvial: a revitalização ambiental do rio São Francisco é a primeira
medida a ser implementada, pois o processo degenerativo do leito do rio não
permite a navegação de embarcações de grande porte. A interconexão da
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hidrovia com outros modais deve privilegiar o trecho Ibotirama – Juazeiro. As
ações prioritárias devem incluir a recuperação das margens erodidas entre
Ibotirama e Pilão Arcado, a viabilização da navegação entre Sobradinho e
Juazeiro e a implementação e conclusão das obras do porto de Juazeiro.
Recomenda-se, ainda, a implantação de um centro de integração logística em
Juazeiro devidamente equipado com instalações de intercâmbio modal.


Sistema ferroviário: é preciso investir na melhoria do traçado e na adequação
das obras de arte, principalmente no que se refere às pontes, como forma de
suprimir limitações que restringem a velocidade do transporte. É preciso
construir desvios, para aumentar a capacidade de serviço da via única, e vias de
contorno, para evitar passagem pelas cidades. A construção de ramais de
acesso ao Porto de Juazeiro e ao Terminal Portuário de Cotegipe e a liberação
do ramal de acesso ao Porto de Salvador também se fazem necessárias. Além
disso, os trechos ferroviários Juazeiro – Salvador e a passagem do Paraguaçu
necessitam ser recuperados e modernizados.



Sistema rodoviário: deve-se prover manutenção para as estradas federais na
Bahia e complementar a malha rodoviária estadual. É preciso prosseguir com
os programas de estradas vicinais e melhorar a interligação entre as áreas de
produção e as cidades estratégicas da Bahia.

Nota-se que as medidas propostas para o sistema rodoviário, sendo ele o modal mais
utilizado no estado, referem-se não somente a eficientização da rede, mas
principalmente, a possibilidade de inclusão de áreas mais isoladas. Isso tende a
potencializar o desenvolvimento local ao mesmo tempo em que contribui para o
desenvolvimento da região semi-árida (SEPLANTEC, 2003).
4.5.6

Fragilidade institucional

VEIGA (2001) atribui à esfera institucional, a responsabilidade do planejamento de
ações de desenvolvimento integrado. Segundo o autor, os municípios rurais devem
perceber nas associações um meio de valorizar o território que ocupam. Na visita ao
município de Pintadas, a força das associações comunitárias impressionou muito. Diante
de uma realidade muito dura e observando uma intensa migração de sua população para
São Paulo e outros centros urbanos, os agricultores se reuniram na igreja do município
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para decidir sobre sua permanência em Pintadas e como fazer para garanti-la. O
resultado do desejo dos agricultores de permanecer em suas terras deu origem à Rede
Pintadas, com foco no desenvolvimento do município. A Rede foi instituída em 1999 e
hoje conta com um total de 11 entidades, reunindo organizações sociais, projetos de
auto-gestão, organizações produtivas, culturais e religiosas.
Na opinião de VEIGA (2001) os governos federal e estaduais devem estimular
iniciativas que poderão se auto-financiar no futuro, mas que dificilmente surgirão sem
os incentivos adequados. A simples transferência de recursos para as articulações
intermunicipais não resolve o problema. O auxílio ao planejamento de ações locais de
desenvolvimento rural deve ser acompanhado de uma contrapartida, atribuindo ao
governo um papel maior do que o de simples provedor de recursos financeiros (VEIGA,
2001). Um exemplo seria a obrigação local de convocar e receber pessoas capacitadas
para lidar com planejamento (ABRAMOVAY, 2003). Para ABRAMOVAY (2003), a
associação da transferência de recursos a obrigações desse tipo tende a favorecer a
inovação institucional que está amarrada ao empreendedorismo de pequeno porte.
De acordo com VEIGA (2001), os empreendedores representam os principais agentes
da mudança econômica por gerar, disseminar e aplicar as inovações. A criação de
empregos em regiões onde predomina a agricultura familiar depende das condições
favoráveis em termos de comunicações e serviços, de modo a estimular o
empreendedorismo. No caso da agricultura familiar, esse empreendedorismo se traduz
na busca por oportunidades de negócios, o que possibilita um uso mais eficiente dos
recursos disponíveis e contribui para a expansão da fronteira das atividades econômicas.
O autor acrescenta que, assim como em outros tipos de empreendimento, a agricultura
familiar pressupõe a tomada de riscos e mesmo que algumas experiências não sejam
bem sucedidas, é a sua existência que conduz a sociedade na direção da geração de
novos produtos e serviços (VEIGA, 2001).
A ajuda governamental pode ser ainda mais concreta nas etapas iniciais de diagnóstico e
planejamento, como, por exemplo, através da alocação temporária de recursos humanos
devidamente capacitados. O governo também pode atuar através do financiamento de
estudos, elaborados por universidades ou outros centros de pesquisa, que forneçam mais
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subsídios às articulações intermunicipais. A partir de então, pode-se direcionar o
financiamento para os melhores projetos elaborados, otimizando os recursos investidos
na pesquisa (VEIGA, 2001).
Essa é a lógica que está por trás do desenvolvimento territorial. Pressupõe-se que os
recursos públicos devem ser destinados aos projetos de maior qualidade, não se detendo
às necessidades sociais apresentadas pelo município em questão. Isso implica na
alocação de recursos de acordo com uma estratégia de longo prazo, o que implica em
um possível distanciamento entre o planejamento estratégico e as necessidades mais
urgentes da população (ABRAMOVAY, 2003). VEIGA (2001) aprofunda a discussão e
defende o estabelecimento de um contrato territorial de desenvolvimento (CTD), que
deve ser firmado com as articulações municipais. O objetivo de tal contrato deve ser o
de apontar as principais vocações da região e objetivos comuns traçados em parceria
entre o estado e a comunidade local (ABRAMOVAY, 2003).
4.5.7

Pobreza elevada dos agricultores familiares

Segundo COUTO FILHO e COUTO (1999) as políticas públicas voltadas para o meio
rural devem considerar o aumento do número de famílias pluriativas, de ocupações nãoagrícolas e das desigualdades regionais. O contexto atual do semi-árido baiano se
contrapõe à idéia de que a atividade agrícola é a única existente no campo. Os
agricultores que enfrentam dificuldades decorrentes das limitações no meio ambiente
físico poderiam ser beneficiados por programas complementares que priorizassem a
implantação de unidades de produção e transformação de bens e serviços não-agrícolas
(GUIMARÃES FILHO et al., 1999).
No que tange as questões relacionadas aos jovens, tem-se no estabelecimento de
parcerias com entidades representativas da sociedade civil local 55 , a promoção de
espaços para discussão e definição de políticas setoriais. No Projeto Juventude e
Participação Social (PJPS) foi estabelecido um coletivo regional constituído por
representações juvenis municipais, firmando um espaço para planejamento, avaliação e
monitoramento das ações, onde processos políticos articulados são conduzidos. O

55

Tais como sindicatos de trabalhadores rurais (STRs), associações comunitárias, cooperativas, igrejas e
movimentos de mulheres, dentre outras.
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estabelecimento de conselhos gestores e programas de apoio à juventude é importante,
pois favorece o empoderamento político dos jovens para a convivência com o semiárido. As ações desenvolvidas no âmbito desse projeto também contaram com encontros
mensais municipais, sub-regionais e interestaduais para promover a troca de
experiências, além de oficinas de capacitação temática voltadas para a auto-gestão e
convivência com o semi-árido. Outras iniciativas envolveram hortas comunitárias com
princípios agroecológicos e a elaboração de projetos de captação de recursos para o
desenvolvimento de criatórios de cabras e abelhas (SOBRINHO, 2005).
No caso de Pintadas, os trabalhos feitos com os jovens buscaram o fortalecimento da
sua auto-estima através do resgate da cultura local. O município também conta com a
Escola Família Agrícola que oferece assistência técnica às famílias na agricultura,
inserindo os jovens nessa atividade.
Outro exemplo de implementação de projetos que buscam estreitar a relação entre os
jovens e a agricultura familiar baiana é o plano de trabalho desenvolvido nas regiões do
Sisal e Vale do Jacuípe. O plano foi elaborado em conjunto com os Ministérios de
Desenvolvimento Agrário e do Trabalho e Emprego com vistas à qualificação e inserção
profissional de 330 jovens. As regiões também abrigaram um trabalho realizado em
parceria com as secretarias e departamentos de jovens dos sindicatos de trabalhadores
rurais (STRs) e Pólos Sindicais para incentivar a participação juvenil no movimento
sindical e fomentar a mobilização para o acesso ao crédito rural nas linhas do PRONAF
Jovem. Esse exemplo mostra que ações isoladas devem dar lugar a políticas mais
amplas, capazes de lidar com vários problemas ao mesmo tempo (SOBRINHO, 2005).
O desafio de inserir os jovens na agricultura familiar no contexto do estado baiano
requer o envolvimento de entidades da sociedade civil para refletir sobre as
possibilidades de geração de emprego e renda para essa parcela da população. Medidas
implementadas em âmbito local devem ser dirigidas para a qualificação dos jovens e
implementação de projetos produtivos comunitários. Nesse caso, o papel das políticas
públicas deve ser o de contribuir para a formação de espaços de organização social em
que a autonomia e identidade política dos jovens sejam possíveis (SOBRINHO, 2005).
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Neste capítulo, foram analisadas as principais dificuldades enfrentadas pelos
agricultores familiares baianos e, discutidas, potenciais políticas públicas que podem ser
adotadas pelo governo estadual da Bahia para auxiliar os agricultores familiares a
vencerem tais dificuldades, ampliando suas possibilidades de se inserir na cadeia
produtiva do biodiesel. Diante do exposto, a questão que se coloca é: quais são os reais
impactos da adoção de tais medidas? Para tentar responder essa questão, formulou-se
um exercício teórico com o objetivo de estimar os efeitos decorrentes da adoção de tal
conjunto de políticas na produção de óleo vegetal da Bahia. O próximo capítulo,
portanto, apresenta dois cenários distintos de oferta de óleo vegetal no estado. O
primeiro projeta a tendência natural da produção atual de oleaginosas e o segundo
considera o impacto da adoção de políticas públicas voltadas para a agricultura familiar
na produção de oleaginosas no estado.
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5.
ELABORAÇÃO DE CENÁRIOS DE PRODUÇÃO DE ÓLEO VEGETAL
PELA AGRICULTURA FAMILIAR NA BAHIA
A presente seção trata da elaboração de cenários de produção de óleo vegetal pela
agricultura familiar baiana. A análise não se restringe ao semi-árido, pois inclui o dendê,
cujo plantio se localiza nas áreas litorâneas que se estendem desde o Recôncavo Baiano
até o Sul da Bahia (CONAB, 2006). O objetivo da construção dos cenários é estimar o
impacto que a adoção de políticas públicas voltadas para a agricultura familiar baiana
terá na produção de óleos vegetais do estado. A idéia é chegar a uma aproximação dos
resultados que podem ser alcançados, em termos de aumento de produção de óleo
vegetal, caso as barreiras ao plantio de oleaginosas pela agricultura familiar baiana
sejam removidas.
5.1

Caracterização dos cenários
Cenário A (Linha de Base): Projeta a tendência atual de oferta de óleo vegetal,
baseada na área colhida e produtividade das oleaginosas. Toma-se como
hipótese a falta de apoio por parte do governo e a conseqüente ausência de
políticas públicas voltadas para a agricultura familiar baiana.
Cenário B (Alternativo): Estima uma resposta positiva da produção baiana de
óleo vegetal, supondo que as políticas públicas previamente analisadas se
concretizem. Baseia-se na hipótese de que uma atuação mais eficiente do
governo estadual da Bahia resulte em ganhos de produtividade e expansão da
fronteira agrícola ocupada pela agricultura familiar no estado.

Com o objetivo de avaliar os impactos decorrentes da adoção de políticas públicas
voltadas para a agricultura familiar baiana, com vistas ao mercado de biodiesel, serão
construídos dois cenários de oferta de óleo vegetal no estado: A e B, respectivamente,
Cenário de Linha de Base e Cenário Alternativo. Neste exercício teórico, considera-se
no Cenário Alternativo uma atuação mais eficiente do governo estadual da Bahia no que
se refere ao plantio de oleaginosas pela agricultura familiar no estado e estima-se o
potencial máximo da contribuição da agricultura familiar baiana para a produção de
biodiesel no estado.
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Os dados de produção de biodiesel puro, ou B100, divulgados pela ANP mostram que
os efeitos decorrentes da Lei no 11.097, promulgada em 2005, se fizeram sentir na Bahia
já no ano de 2006. Neste ano, o estado apresentou uma produção de B100 de 4.238 m3,
o que representou aproximadamente 6,15% da produção brasileira. Já em 2007, a
produção baiana de biodiesel aumentou para 69.297 m3, alcançando uma participação
de 17,36% na produção total do país (ANP, 2008). Uma vez que a produção de
biodiesel no estado da Bahia só passou a ganhar alguma expressão no ano de 2006,
tomou-se este ano como o ponto de partida para a análise que segue. Os dados de área
colhida, produção e rendimento médio de oleaginosas, relativos aos anos de 2006 e
2007 formam a base de dados utilizada para a elaboração dos cenários.
As oleaginosas selecionadas para compor a base de dados são: algodão, amendoim,
dendê, girassol e mamona. O critério de seleção das oleaginosas se baseou na produção
atualmente apresentada pela Bahia e no potencial para expansão apresentado pelas
oleaginosas. A produção atual de algodão e mamona no estado baiano é bastante
expressiva, colocando o estado como segundo maior produtor de algodão e primeiro, de
mamona. O girassol e o amendoim, embora apresentem uma produção ainda pequena
(sobretudo o girassol, cujo início do plantio no estado tem registro em 2005) têm
potencial para crescimento, o que justifica sua inclusão no rol de oleaginosas aptas ao
plantio pela agricultura familiar baiana. A soja foi excluída da análise, já que o plantio
dessa oleaginosa está ligado ao agronegócio e o foco do presente estudo privilegia a
agricultura familiar. Apesar do plantio do dendê estar localizado fora do semi-árido
baiano, optou-se pela sua inclusão, tendo em vista a oportunidade de realização do
plantio por pequenos produtores como forma de suprimento de matérias-primas para
usinas de porte maior.

56

A Tabela 14 apresenta os dados de área colhida, produção e

produtividade do fruto, para os anos de 2006 e 2007 na Bahia, para as referidas
oleaginosas.
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Atualmente, a produção familiar de dendê no estado da Bahia é caracterizada pelo extrativismo e
dispõe de poucos investimentos para a produção e adoção de práticas de manejo. O Programa de
Desenvolvimento da Dendeicultura Baiana visa justamente à integração de produtores e indústrias, tendo
como principais beneficiários os produtores rurais, cooperativas e associações (SEAGRI, 2008).
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Tabela 14 – Área colhida (ha), produção (t) e produtividade (kg/ha) do algodão,
amendoim, dendê, girassol e mamona, na Bahia, para os anos de 2006 e 2007
Área Colhida (ha)
Oleaginosa/Grão

2006

Algodão
(em caroço)
241.350
Amendoim
(em casca)
6.237
Dendê
(coco)
44.783
Girassol
(em grãos)
60
Mamona (baga)
105.205
Total
397.635
* Dados preliminares

Produção (t)

Produtividade (kg/ha)

2007*

2006

2007*

2006

2007*

300.376

810.363

1.045.240

3.358

3.480

8.086

6.990

8.863

1.121

1.096

53.025

176.089

198.850

3.932

3.750

4.551
118.523
484.561

30
75.725
1.069.197

9.926
72.104
1.334.983

500
713
2.689

2.181
608
2.755

Fonte: IBGE/PAM (2006)

A CONAB não faz o acompanhamento do dendê regularmente e não apresentou
registros da recente produção de girassol no estado da Bahia, embora captada pelo
IBGE/PAM desde 2005. Por causa dessas limitações e a despeito da ampla aceitação e
utilização dos dados da CONAB, optou-se por empregar os dados provenientes do
IBGE/PAM (2006) para nortear o estudo, de modo a uniformizar a fonte de dados para
todas as oleaginosas e permitiu, com isso, análises de comparação entre as mesmas. A
própria CONAB, quando elaborou em 2006 um relatório contemplando a evolução da
dendeicultura no estado da Bahia, utilizou dados de área plantada, produção e
produtividade extraídos do IBGE/PAM (CONAB, 2006). De todo modo, os dados da
CONAB são de muito boa qualidade e têm boa aceitação entre os pesquisadores,
portanto, não foram desconsiderados da análise. Buscou-se, sempre que possível,
pontuar a discussão por meio da comparação entre as duas fontes, ressaltando as
principais diferenças, as quais geralmente assumem caráter metodológico.
Os levantamentos das safras agrícolas realizados pela CONAB visam quantificar e
monitorar a produção brasileira. A pesquisa é feita através do contato estabelecido entre
técnicos da CONAB e as fontes de informação dos principais municípios produtores do
país, tais como: produtores rurais, agrônomos e técnicos de cooperativas, Secretarias de
Agricultura, órgãos de Assistência Técnica e Extensão Rural (oficiais e privados) e
agentes financeiros. Já a Produção Agrícola Municipal (pesquisa conduzida pelo IBGE)
tem como objetivo fornecer informações acerca das áreas de lavouras, produção obtida,
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rendimento médio e valor da produção, abrangendo um total de 29 produtos agrícolas de
culturas temporárias e 33, permanentes. A coleta de informações é feita mediante a
aplicação de um questionário, preenchido pelo agente de coleta do IBGE, que entra em
contato com técnicos do setor agrícola, como grandes produtores, por exemplo (IBGE,
2002).
5.1.1

Cenário de Linha de Base

O primeiro passo para calcular a oferta de óleo no estado da Bahia consistiu na obtenção
do rendimento em óleo para cada uma das oleaginosas selecionadas. Para tal, tomou-se
como base a produtividade 57 do fruto das referidas oleaginosas (Tabela 10) e o teor de
óleo presente nas mesmas. Os dados de teor de óleo para o algodão, o amendoim, o
girassol e a mamona foram extraídos de MONTEIRO (2007) e refletem uma média
calculada entre os dois processos distintos de extração de óleo: por prensagem mecânica
e através da aplicação de solventes. Segundo a autora, a prensa é indicada para materiais
que apresentam alto teor de óleo (superior a 35%) e o solvente para aqueles cujo teor de
óleo não ultrapassa 25%. Existe ainda a possibilidade de combinar os dois processos em
um sistema misto. Isso limita a capacidade de extração do óleo, mas permite a extração
de sementes que contém teores de óleos distintos (MONTEIRO, 2007). O uso do
solvente amplia a capacidade de extração, mas aumenta o custo de obtenção do óleo. É
o caso do dendê, por exemplo. O ganho em termos de extração de óleo é muito
pequeno, situando-se entre 1% e 2%, e o alto custo da aplicação do solvente acaba não
justificando sua implementação (KALTNER e FURLAN JUNIOR, 2000). Já que a
extração do óleo do dendê é na sua maior parte realizada através de processos
praticamente artesanais, optou-se por adotar para essa oleaginosa um rendimento em
óleo exclusivamente resultante do processo de extração mecânico. A Tabela 15
apresenta os resultados dessas considerações.

57

Na construção dos cenários a produtividade do fruto é tratada em quilos por hectare (kg/ha). Nos casos
em que for adotada a produtividade em óleo, está será tratada em toneladas (t) ou litros (l).
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Tabela 15 – Produtividade (kg/ha), teor de óleo (%) e rendimento médio (t óleo/ha), na
Bahia, em 2006 e 2007
Oleaginosa

Produtividade
Kg/ha
2006

Algodão
Amendoim
Dendê
Girassol
Mamona
* Dados preliminares

2007*

3.358
1.121
3.932
500
713

3.480
1.096
3.750
2.181
608

Teor de óleo
%
(1)

13
46(1)
22(2)
39(1)
42(1)

Rendimento em óleo
t óleo/ha
2006

2007

0,44
0,52
0,87
0,20
0,30

0,45
0,50
0,83
0,85
0,26

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE/PAM (2006), (1)MONTEIRO (2007) e
(2)

SANTANA et al. (2007)

Um interessante resultado extraído dessa tabela é que no ano de 2007, o rendimento em
óleo do dendê se aproxima muito daquele obtido pelo girassol. Com os dados de
rendimento em óleo (Tabela 15) e área colhida (Tabela 14) foi possível calcular a
produção de óleo no estado da Bahia para os anos de 2006 e 2007, como mostra a
Tabela 16.
Tabela 16 – Área colhida (ha), rendimento em óleo (t óleo/ha) e produção de óleo (t), na
Bahia, em 2006 e 2007
Oleaginosa
Algodão
Amendoim
Dendê
Girassol
Mamona
* Dados preliminares

Área Colhida
ha
2006
2007*
241.350
300.376
6.237
8.086
44.783
53.025
60
4.551
105.205
118.523

Rendimento em óleo
t óleo/ha
2006
2007
0,44
0,45
0,52
0,50
0,87
0,83
0,20
0,85
0,30
0,26

Produção de óleo
t
2006
2007
105.359
135.890
3.216
4.077
38.739
43.746
12
3.871
31.505
30.266

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE/PAM (2006)

Evidentemente não seria razoável supor que toda a produção das oleaginosas
selecionadas no estado tenha sido aproveitada para a produção de biodiesel. Porém,
sabendo-se que o incentivo à pesquisa na transformação de óleos vegetais em biodiesel,
aliado ao lançamento do PNPB, criou um novo nicho de mercado, aumentando a
demanda por oleaginosas, pode-se esperar que parte do incremento da produção dos
anos mais recentes seja atribuída à absorção das oleaginosas pelo mercado de
biocombustíveis. Para que se possa estimar a parcela da produção de oleaginosas
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voltada para o atendimento do mercado de biodiesel na Bahia, é preciso entender a
composição atual da oferta de óleo vegetal no estado.
O óleo proveniente do caroço do algodão tem sido amplamente utilizado por setores não
energéticos, como na indústria alimentícia, contribuindo para a produção de óleos
comestíveis, biscoitos e margarinas. Outros usos incluem a fabricação de lubrificantes
finos utilizados pelas indústrias de aeronáutica e informática. O biodiesel se insere nesse
contexto como um subproduto na cadeia produtiva do algodão, majoritariamente
voltada para o suprimento da indústria têxtil. Não é à toa que as cultivares
desenvolvidas pelos órgãos brasileiros de pesquisa agropecuária (EMBRAPA e
EPAMIG – Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais -, por exemplo)
apresentam um baixo teor de óleo. Historicamente, as pesquisas voltadas para o
melhoramento das sementes de algodão tiveram como foco o aumento da quantidade e
qualidade da fibra do algodão, visando um melhor aproveitamento por parte da indústria
têxtil. Para plantar algodão com vistas ao atendimento do mercado de biodiesel, seria
preciso desenvolver uma semente que tivesse uma quantidade maior de óleo e que
produzisse ao mesmo tempo uma fibra de boa qualidade.
Assim como o algodão, o óleo de mamona tem inúmeras aplicações, podendo ser
utilizado com fins medicinais ou na indústria de cosméticos, fabricação de plásticos e
lubrificantes. O mercado de óleo para a ricinoquímica, termo que denomina produtos
industriais obtidos a partir do óleo de mamona, oferece alternativas em diferentes
segmentos da indústria. O aproveitamento da oleaginosa se estende à produção de fibra
ótica, vidro à prova de balas e próteses para ossos humanos. Segundo MONTEIRO
(2007) uma parcela da produção da oleaginosa é destinada à exportação e outra é
direcionada para as indústrias de beneficiamento.
O óleo do girassol também tem sido aproveitado para fins não-energéticos e pode ser
considerado um dos óleos com melhor qualidade nutritiva e organoléptica (aroma e
sabor). Do processo de extração do óleo resulta uma massa, da qual deriva uma torta
com elevado teor protéico, podendo ser aproveitada na produção de ração. O
crescimento da demanda interna pelo óleo de girassol registra 13% ao ano e seu
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suprimento só tem sido possível mediante importação do óleo, sobretudo da Argentina
(EMBRAPA SOJA, 2008).
O fruto do dendê produz dois tipos de óleo, o de palma (extraído da polpa) e o de
palmiste (retirado da amêndoa), os quais são refinados de acordo com o mercado
consumidor (LEIRAS et al., 2006). A extração do óleo de palmiste é feita através da
prensagem mecânica, dispensando o uso de solventes ou outras substâncias químicas.
Da mesma forma, o processo de refino desse óleo é feito exclusivamente através de
processos físicos, sem a utilização de insumos químicos. No caso do óleo de palma, a
extração pode ser realizada através de uma prensa hidráulica. As características físicas
do óleo de palmiste, que o distinguem do óleo de palma, decorrem da presença de
ácidos graxos de cadeia curta e fazem deste óleo o mais adequado para algumas
aplicações (AGROPALMA, 2008). O óleo é amplamente utilizado como matéria-prima
para diversos segmentos nas indústrias oleoquímicas, farmacêuticas, de sabões e
cosméticos. Seu uso mais comum está relacionado ao setor alimentício, podendo ser
aproveitado na produção de óleo de cozinha, maionese e manteiga vegetal. O óleo tem a
particularidade de ser considerado o mais adequado para a produção de margarina,
devido à sua consistência (CONAB, 2006). Uma vez que o óleo de palmiste pode ser
empregado para fins mais nobres, tem sido mais comum a utilização do óleo de palma
para a produção de biodiesel (SOARES et al., 2003). No caso do Grupo Agropalma 58 ,
aproveita-se quase 95% dos ácidos graxos extraídos do óleo de palma, através do
processo de refino, na produção do biodiesel (AGROPALMA, 2008).
O amendoim também serve a propósitos alimentícios, sendo consumido como alimento
in natura ou industrializado. O sabor e aroma do amendoim fazem dele um dos
principais produtos de confeitaria, podendo ser utilizado no consumo de grãos torrados,
fritos ou cozidos. O óleo apresenta um valor energético e nutricional bastante elevado e
serve também como fonte protéica (CONAB, 2008a). Embora o consumo de amendoim
se dê na sua maior parte sob a forma de grãos, a farinha também apresenta elevado teor

58

O Grupo Agropalma congrega uma companhia refinadora (Cia Refinadora da Amazônia) e cinco
agroindústrias: CRAI (Companhia Real Agroindustrial S/A), responsável pelo cultivo e extração de óleo
de palma e palmiste no estado do Pará; Agropalma, que também produz e extrai óleo de palma e palmiste;
AGROPAR (Companhia Agroindustrial do Pará); Amapalma e Palmares (Companhia Palmares da
Amazônia), cujas atividades se assemelham às da CRAI, Agropar e Agropalma (AGROPALMA, 2008).
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protéico, podendo ser utilizada de diversas formas. Os grãos podem ser aproveitados
tanto na extração do óleo, quanto na produção de gêneros alimentícios, no segmento de
conservas e na indústria farmacêutica (EMBRAPA ALGODÃO, 2008).
5.1.1.1

Projeção da área plantada

Olhando um pouco para o passado, podemos observar a tendência de crescimento da
produção das oleaginosas selecionadas. A Tabela 17 apresenta os valores de área
colhida, produção e produtividade dos frutos para o algodão, amendoim, dendê, girassol
e mamona desde 1999 até o ano de 2005 para a Bahia, de acordo com os dados do
IBGE/PAM (2006). Reproduzem-se também os dados da Tabela 14 referentes aos anos
de 2006 e 2007 para facilitar a leitura e melhor elucidar a análise. No caso do girassol,
não há registro de produção baiana no período compreendido entre 1999 e 2004, por
esta razão os dados apresentados se iniciam no ano de 2005.
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Tabela 17 – Área colhida (ha), produção (t) e produtividade das oleaginosas
selecionadas, para os anos de 1999 a 2007, para a Bahia
1999

2000

2001

Algodão herbáceo (em caroço)
2002
2003
2004
2005

Área colhida
(ha)
42.381 55.952 56.607 75.264 85.794 203.939 257.377
Produção
(t)
50.137 132.675 170.092 179.971 258.201 704.163 822.401
Produtividade
(kg/ha)
1.183
2.371
3.005
2.391
3.221
3.453
3.195
Amendoim (em casca)
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Área colhida
(ha)
3.666
3.982
3.922
4.649
6.518
7.323
6.314
Produção
(t)
3.551
3.624
3.447
4.452
9.405
12.334
7.243
Produtividade
(kg/ha)
969
910
879
958
1.443
1.684
1.147
Dendê (coco)
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Área colhida
(ha)
39.469 43.927 45.663 41.690 41.365 41.579 41.151
Produção
(t)
146.706 161.430 189.117 167.581 167.111 171.044 155.651
Produtividade
(kg/ha)
3.717
3.675
4.142
4.020
4.040
4.114
3.782
Girassol (em grão)
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Área colhida
(ha)
502
Produção
(t)
482
Produtividade
(kg/ha)
960
Mamona (baga)
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Área colhida
(ha)
97.535 172.955 148.085 109.800 125.128 147.698 182.459
Produção
(t)
27.310 83.953 71.491 64.957 73.624 114.125 132.324
Produtividade
(kg/ha)
280
485
483
592
588
773
725
Fonte: IBGE/PAM (2005, 2006); IBGE (2008)

2006

2007

241.350

300.376

810.363 1.045.240
3.358

3.480

2006

2007

6.237

8.086

6.990

8.863

1.121

1.096

2006

2007

44.783

53.025

176.089

198.850

3.932

3.750

2006

2007

60

4.551

30

9.926

500

2.181

2006

2007

105.205

118.523

75.725

72.104

713

608

Os dados do IBGE/PAM se mostraram mais adequados à elaboração do presente estudo,
tendo em vista a escolha das oleaginosas a serem investigadas. Mesmo assim, para
complementar a análise apresenta-se a Tabela 18 com dados divulgados pela CONAB
(2008c) referentes à área plantada, produção e produtividade para as culturas do
algodão, amendoim e mamona na Bahia, para os anos de 1999 a 2007. A inclusão do
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girassol e do dendê não foi possível, pois a CONAB não acusa a produção do primeiro
no período em questão e não disponibiliza dados para o segundo.
Tabela 18 – Área plantada (ha), produção (t) e produtividade das oleaginosas
selecionadas, para os anos de 1999 a 2005, para a Bahia
1999

2000

2001

Algodão herbáceo (em caroço)
2002
2003
2004
2005

Área plantada
(ha)
44.500 57.900 55.000 70.200 86.300 197.500
Produção
(t)
42.300 130.300 159.500 176.900 284.800 675.500
Produtividade
(kg/ha)
950
2.250
2.900
2.520
3.300
3.420
Amendoim (em casca)
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Área plantada
(ha)
3.800
3.800
3.800
4.200
5.800
7.000
Produção
(t)
3.000
3.000
3.000
3.400
7.800
11.600
Produtividade
(kg/ha)
789
789
789
810
1.345
1.657
Mamona (em baga)
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Área plantada
(ha)
89.100 174.100 152.000 120.000 123.600 148.300
Produção
(t)
27.700 90.700 71.400 66.000 81.900 89.000
Produtividade
(kg/ha)
311
521
470
550
663
600
Fonte: CONAB (2008c)

2006

247.000 233.700

2007
293.527

782.100 781.727 1.144.800
3.300

3.345

3.900

2005

2006

2007

6.300

7.200

6.500

7.749

7.920

7.200

1.230

1.100

1.100

2005

2006

2007

169.400 108.100

121.100

169.400 74.900

72.700

1.000

693

600

A comparação entre as duas tabelas evidencia uma divergência metodológica entre o
acompanhamento feito pelas duas instituições. Nota-se que enquanto o IBGE/PAM
apresenta números referentes à área colhida na Bahia, os dados da CONAB são
indicativos da área plantada no estado. O Sistema IBGE de Recuperação Automática
(SIDRA) disponibiliza as informações relativas à área plantada das oleaginosas
selecionadas de 1999 a 2006, no entanto, as previsões para a safra de 2007 só
apresentam os dados de área colhida. Uma vez que os dados de 2007 serão
fundamentais para a projeção de área destinada ao cultivo das oleaginosas, optou-se por
manter toda a série histórica do IBGE em termos de área colhida, padronizando as
informações provenientes dessa instituição. Cabe salientar que os levantamentos de
prognóstico da safra de 2008 do IBGE já contam com a colaboração da CONAB,
atendendo à demanda de usuários de informações de safra. Desta forma, inicia-se um
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importante processo de harmonização das estimativas oficiais de safra para as principais
lavouras brasileiras (IBGE, 2007b).
Mesmo levando em consideração as divergências descritas acima, tanto o IBGE quanto
a CONAB concordam com o aumento da área dedicada ao plantio de oleaginosas no
estado da Bahia. O crescimento agrícola observado foi motivado pelo investimento em
inovação tecnológica, cujo processo de modernização contou com um aumento de 3,7%
na frota de tratores, e pela concessão de crédito rural. Em 2004, por exemplo, os
produtores baianos foram contemplados com empréstimos realizados através do Banco
do Brasil, Banco do Nordeste e Agência de Fomento do Estado da Bahia em um
montante 31% maior do que no ano de 2003 (BAHIA INVEST, 2008).
Observa-se um aumento significativo da área dedicada ao plantio de algodão herbáceo,
que dá um salto entre os anos de 2003 e 2004 (138% de acordo com o IBGE/PAM e
129%, segundo os números da CONAB). O bom desempenho da cotonicultura reflete as
vantagens do plantio do algodão no Oeste baiano. A região oferece um clima favorável
ao cultivo da oleaginosa e conta com a oferta de solos adequados para o plantio. Isso
favorece a obtenção de plumas com características competitivas, como finura,
resistência e maturidade, apresentando ainda um baixo teor de fibras curtas. Outra
grande vantagem reside no controle de pragas alcançado, em particular o bicudo.
Estima-se que aproximadamente 17% do total produzido no Oeste baiano sejam
exportados (SEPLANTEC, 2004). De acordo com o IBGE (2004) o aumento da
produção de algodão em 2004 foi decorrente do aumento da área cultivada e fez com
que a Bahia superasse o estado de Goiás, alcançando a posição de 2º maior produtor de
algodão do país. Salienta-se, ainda, a boa rentabilidade da cultura e os preços favoráveis
vigentes na época, tanto interna quanto externamente (IBGE, 2004). O aumento da
produção de algodão herbáceo na Bahia em 2005 contradiz a tendência nacional. Os
números positivos derivam justamente do deslocamento do produto para o Oeste baiano.
O algodão é beneficiado na região desde 2001 pelo Programa de Incentivo à Cultura do
Algodão (PROALBA), gerido pelo governo estadual (IBGE/PAM, 2005).
O desenvolvimento da cultura do amendoim na Bahia não ocupa lugar de destaque na
literatura por não apresentar uma produção de grande expressão em comparação aos
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outros estados. A despeito do aumento registrado de área colhida, produção e
produtividade, a Bahia participou com apenas 2,6% da produção nacional na safra de
2004/2005. O aumento da produção de amendoim em Minas Gerais, entre as safras de
2003/2004, consolidou sua posição de 3º lugar no ranking na produção nacional,
desviando o foco de atenção da Bahia. A liderança da produção continua por conta do
estado de São Paulo, apesar de ter apresentado uma retração na produção, reduzindo sua
participação nacional de 83,7% na safra de 2003/2004 para 74,9% na safra subseqüente
(CONAB, 2008c). O amendoim é plantado em rotação com a cana-de-açúcar em São
Paulo, mas o produto vem perdendo espaço para o plantio, pelo fato de os usineiros
terem evitado a renovação dos canaviais. Isso motivou a migração do amendoim para
outros estados, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia e Minas Gerais
(CONAB, 2008a).
O acompanhamento da produção de oleaginosas em 2004, feito pelo BIODIESEL BR
(2005), já atribui o aumento da produção de mamona no estado da Bahia ao fomento à
produção de biodiesel. À época, realizou-se o plantio experimental de mamona em
regime industrial em cinco mil hectares (ha) na região Oeste do estado. A expectativa
gerada por conta do lançamento de diversos programas governamentais que visavam o
incentivo e aperfeiçoamento da produção de biodiesel no país, fomentando o plantio de
oleaginosas caracterizadas por um maior emprego de mão-de-obra, provocou aumento
na produção e área colhida de mamona no Brasil, sobretudo na Região Nordeste
(KOURI e SANTOS, 2006). Além disso, a valorização internacional da ricinocultura
impulsionou os preços da lavoura, trazendo impactos positivos para o mercado interno
(SEPLANTEC, 2004). Um dado muito importante publicado pelo IBGE (2005) afirma
que o estímulo ao plantio de mamona para a produção de biodiesel foi responsável por
um aumento de 64,9% do plantio de mamona no país em 2004, o que corresponde a
24.597ha (CONAB, 2008c). Dado que a área plantada de mamona na Bahia
representava aproximadamente 89% da área total brasileira destinada ao plantio dessa
oleaginosa em 2004, estima-se que entre 2003 e 2004 houve um aumento de 14.267ha
de área plantada com mamona no estado visando o atendimento do mercado de
biodiesel (CONAB, 2008c). A análise das três safras seguintes confirma a tendência de
aumento de área plantada. Entre 2004 e 2005 esse aumento da área plantada sofreu uma
desaceleração, registrando uma taxa anual de crescimento de 14%, frente a uma taxa de
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20% correspondente ao período entre 2003 e 2004. As estimativas apontam para um
aumento da área plantada em 2005 e uma queda atípica em 2006, fruto de um ano
climático ruim, seguida de uma recuperação na safra de 2007 (13% de aumento,
segundo IBGE/PAM e 12%, de acordo com CONAB), motivada pelos bons preços
praticados e pela perspectiva de compra por parte de algumas indústrias interessadas no
óleo de mamona (CONAB, 2007). Assim sendo, projeta-se um acréscimo anual de
10.000ha de área plantada com mamona para a produção de biodiesel no estado da
Bahia.
Observa-se no período de 1999 a 2005 um crescimento médio anual de 35,1% da área
colhida de algodão herbáceo, 9,5% para o amendoim e 11,0% para a mamona no estado
da Bahia (Tabela 13). A área colhida total das oleaginosas na Bahia apresentou um
crescimento médio anual de 17,0% no período de 1999 a 2005. Já entre os anos de 2006
e 2007 observa-se um aumento na taxa de crescimento da área colhida, que subiu para
20,7%. Cabe ressaltar que esse número está subestimado, pois não inclui os dados
referentes ao girassol, para fins comparativos, uma vez que o início da produção dessa
oleaginosa só ocorreu em 2005 na Bahia. Supõe-se que esse aumento na taxa anual de
crescimento de área colhida se deva, em parte, a uma resposta da produção de
oleaginosas, sobretudo por parte da mamona, ao mercado de biodiesel.
De acordo com o AGRIANUAL (2008), o cenário econômico atual denota um período
de consolidação das tendências já estabelecidas, cujos reflexos não beneficiam nem o
agronegócio brasileiro nem a valorização das terras do país. A valorização das terras de
agropecuária que tem sido observada se deve exclusivamente ao potencial brasileiro
para o setor de agronegócio e ao mercado de biocombustíveis. Na Região Nordeste, a
valorização média 59 de julho-agosto de 2006 a maio-junho de 2007 foi de 12,3%. A
região se destaca em segundo lugar no que se refere à valorização de prazo mais longo
(36 meses), ficando atrás somente da Região Sudeste. As terras do estado baiano
registraram uma valorização de 17,3% entre julho-agosto de 2004 e maio-junho de 2007
e 12% nos 12 meses entre julho-agosto de 2006 a maio-junho de 2007 (AGRIANUAL,
2008).
59

A média regional trata tanto das terras para cultivo de grãos, quanto daquelas destinadas a canaviais,
café e fruticultura (AGRIANUAL, 2008).
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As considerações feitas até agora levam a crer que apenas a mamona já dispõe de áreas
de plantio voltadas para a produção de biodiesel no estado da Bahia. A produção atual
de amendoim e girassol no estado ainda é pequena e se destina a outros fins. O plantio
de algodão tem ganhado força nos últimos anos por conta das dinâmicas de outro
mercado, que não o de biodiesel. Mesmo assim, está prevista uma desaceleração da
incorporação de novas áreas para o plantio de algodão na Bahia. Entre 2006 e 2007,
assistiu-se a um crescimento de 24,5% da área plantada de algodão na Bahia que, aliado
a condições climáticas extremamente favoráveis, propiciou uma safra recorde para o
estado baiano (OLIVEIRA e ANJOS, 2007). Para a safra de 2007/2008 espera-se um
aumento de 9,0% da área plantada com algodão em todo o país (CONAB, 2008a).
Supõe-se, portanto, um pequeno crescimento de 500ha anuais para o amendoim, o
girassol e o algodão na Bahia, como contribuição à produção de biodiesel no estado.
Resta ainda uma aposta no dendê, devido à importância que essa oleaginosa representa
para a economia da região do Baixo Sul baiano, podendo trazer ganhos importantes ao
inserir a economia local na cadeia de produção do biodiesel (LEIRAS et al., 2006).
Considera-se que a viabilidade de um projeto piloto de produção de 20.000 t/ano de
biodiesel de dendê na Bahia requer a utilização de cerca de 1.000ha (LEIRAS et al.,
2006). Partindo dessas hipóteses, projeta-se no Cenário de Linha de Base um aumento
modesto da área plantada de oleaginosas para a produção de biodiesel na Bahia,
assumindo uma trajetória de crescimento linear. O resultado dessas considerações pode
ser visualizado na Tabela 19. Os anos iniciais projetados foram incluídos na tabela com
o objetivo de sinalizar o comportamento da curva que se estende até o ano de 2015.
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Tabela 19 – Projeção de área plantada 60 (em ha) para a produção de biodiesel para as
oleaginosas selecionadas na Bahia para os anos entre 2008 e 2015 no Cenário de Linha
de Base
Oleaginosa
Algodão
Amendoim
Dendê
Girassol
Mamona

5.1.1.2

Área plantada (ha)
2008
2009
2010
500
1.000
1.500
500
1.000
1.500
1.000
2.000
3.000
500
1.000
1.500
10.000
20.000
30.000
Fonte: Elaboração própria

2015
4.000
4.000
8.000
4.000
80.000

Projeção da produtividade

Os dados do IBGE/PAM (2006) para os anos de 2006 e 2007 (Tabela 14) indicam uma
redução na produtividade para o amendoim, o dendê e a mamona. Ocorre que esse
período foi particularmente marcado por baixas precipitações pluviométricas na Região
Nordeste. Sendo assim, foram adotados os valores de rendimento médio previstos para a
safra de 2008 na projeção da produtividade de cada oleaginosa no Cenário de Linha de
Base, uma vez que os dados referentes ao ano agrícola de 2006/2007 não são indicativos
da tendência de crescimento da produtividade, pois refletem os impactos decorridos das
irregularidades climáticas que acometeram a safra em questão.
Estima-se que a produtividade da mamona alcance 650 kg/ha na safra de 2007/2008.
Esse valor já representa um aumento em relação à safra anterior, mas ainda se situa
abaixo da produtividade obtida na safra de 2005/2006 (CONAB, 2008a). Para o algodão
foi utilizado o valor fornecido pelo Levantamento Sistemático da Produção Agrícola,
realizado em dezembro de 2007 (IBGE, 2008). No caso do amendoim, foi adotada a
projeção feita pela CONAB (2008a). O dendê e o girassol são casos mais delicados e
merecem especial atenção.
O AGRIANUAL (2008) indica o plantio de 1.400 hectares de dendê na Bahia em 2007,
mas desconsidera toda a área plantada dos rodões. Supomos que essa área seja não
desprezível, pois suas unidades processadoras garantem o fornecimento de azeite de
dendê para pequenos restaurantes em todo o território baiano, principalmente em
60

A partir de agora, o termo área plantada será considerado sinônimo de área colhida, de modo que toda
a área projetada para o cultivo de oleaginosas para a produção de biodiesel tenha aproveitamento
máximo.
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Salvador, na Costa do Dendê e na Costa do Descobrimento (CONAB, 2006). A
divergência entre os dados de área plantada fornecidos pelo AGRIANUAL (2008) e
IBGE/PAM (2006) advém de diferenças metodológicas importantes no sistema de
coleta de dados adotado. O IBGE/PAM (2006) utiliza o município como unidade de
investigação e a coleta de dados é realizada através de consultas a órgãos públicos e
privados, a produtores, técnicos e instituições ligadas aos setores de produção,
comercialização, industrialização e fiscalização de produtos agrícolas. O AGRIANUAL
(2008) reflete apenas a ótica dos produtores e, mesmo assim, não levou em
consideração os dados referentes à OPALMA, Mutupiranga e Jaguaripe que, somadas,
dispõem de uma capacidade de processamento estimada de 758 toneladas por dia
(CONAB, 2006). No que diz respeito à produtividade, o AGRIANUAL (2008) afirma
que na safra de 2007/2008 foram obtidas nove mil toneladas de óleo de palma e
palmiste no estado da Bahia. Esse dado não pode ser utilizado, pois inclui a produção
dos rodões, o que demonstra uma inconsistência em relação aos dados disponibilizados
pela mesma instituição para a área plantada. Informações mais gerais sobre o plantio de
dendê, fornecidas pela mesma fonte, consideram uma produtividade média de 18
toneladas de cacho de fruto seco por hectare (t/ha) (AGRIANUAL, 2008). De posse
desse dado, e considerando que 22% da massa do cacho do fruto seco correspondem ao
teor de óleo, obtém-se uma produtividade estimada de 3.780 kg/ha para a safra de
2007/2008. Esse valor se situa ligeiramente acima do valor da produtividade
apresentado para a safra anterior e, portanto, está condizente com a curva de
produtividade traçada pelo IBGE/PAM (2006). A tendência de aumento de
produtividade para o dendê na Bahia não é das mais promissoras. De acordo com a
CONAB (2006), a baixa produtividade atualmente encontrada no estado da Bahia
resulta da existência de grandes áreas de dendê subespontâneos de baixo rendimento, as
quais são exploradas de forma extrativista, sem mão-de-obra especializada e com
carência de recursos e assistência técnica.
A produção de girassol no estado da Bahia é muito recente e sequer foi detectada pela
CONAB. Segundo os dados do IBGE/PAM (2006), a produção da oleaginosa saltou de
30 para 9.926 toneladas entre 2006 e 2007, como resultado do aumento de área plantada
e de produtividade alcançados. Os valores de produtividade para o estado são de 960,
500 e 2.181 kg/ha para os anos de 2005, 2006 e 2007, respectivamente (IBGE/PAM,
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2006). Os poucos dados disponíveis apresentam uma variação muito elevada, não
permitindo que se detecte uma tendência de crescimento de produtividade. Isso reflete
certa desorganização da produção, o que é compreensível, posto que o produtor baiano
não tem tradição no cultivo do girassol. Partiremos da hipótese de que, através do
processo de aprendizagem, será possível superar essa dificuldade com o tempo. Adotase, portanto, a média da produtividade nacional que é de aproximadamente 1.405 kg/ha
e tende a aumentar nos próximos anos com o emprego de novas tecnologias e a
utilização de sementes híbridas com maior produtividade de grãos. Outra questão que
pode ser solucionada no médio prazo é a substituição das máquinas atualmente
utilizadas e que não são as mais apropriadas para o plantio do girassol, o que
compromete a semeadura (CONAB, 2008c).
Com base nas considerações feitas, obteve-se um aumento da produtividade da ordem
de 2% entre 2007 e 2008 para o algodão, 4% para o amendoim, 1% para o dendê e 7%
para a mamona No caso do girassol, foi adotado um crescimento médio de 4%. Para o
algodão e o amendoim, o crescimento projetado foi mais brando do que para as demais
oleaginosas. De acordo com o AGRIANUAL (2008), as condições atuais não são
favoráveis ao crescimento do algodão. O grande crescimento observado na última
década foi decorrente da melhoria da qualidade da pluma. A área de cultivo e a
produção experimentaram um crescimento sem precedentes, fazendo com que a safra de
2006/2007 batesse todos os recordes de colheita no Brasil. No entanto, atualmente a
produção de algodão supera o consumo interno e a exportação encontra impeditivos
importantes, posto que os custos de produção ultrapassam os preços do mercado
internacional. Os fatores limitantes à exportação se referem à proibição tecnológica, à
logística, ao custo dos insumos, ao peso da dívida dos agricultores e à valorização da
moeda brasileira (AGRIANUAL, 2008). Verifica-se uma janela de oportunidade para o
aproveitamento das lavouras de algodão para a produção de biodiesel. Desta forma,
aumentaria o consumo interno de algodão, reduzindo as pressões sobre as exportações
do produto. De todo modo, seria preciso convencer os produtores de algodão a se
engajar em um novo nicho de mercado, o que pode não ser imediato.
Independentemente da safra de 2006/2007 ter sido marcada por irregularidades
climáticas, a análise dos dados da CONAB (2008c) mostra que a produtividade do
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amendoim decresceu desde 2004, mantendo-se constante entre 2006 e 2007. Os dados
do IBGE/PAM estimam que a queda perdure até 2007, mas apontam para uma forte
recuperação para o ano de 2008. As expectativas da CONAB (2008c) sugerem uma
redução na área plantada e no volume produzido no país, mas não se faz alusão ao
estado baiano, cuja relevância em termos nacionais é ainda muito pequena. Ainda que o
IBGE (2008) constitua a única fonte oficial de informações para a produtividade de
amendoim para o ano de 2008, o dado fornecido está claramente fora da curva de
produtividade que vinha sendo apresentada pela oleaginosa no estado baiano. Por este
motivo, optou-se por projetar um crescimento positivo do rendimento médio do
amendoim, porém, com um ritmo mais lento do que o que foi sugerido pelo IBGE
(2008).
Assumindo uma trajetória linear de aumento de produtividade de fruto para as
oleaginosas selecionadas, projetou-se a produtividade esperada para os anos de 2008 a
2015 para o estado da Bahia para o Cenário de Linha de Base. A Tabela 20 apresenta os
resultados dessa análise.
Tabela 20 – Projeção de produtividade (em kg/ha) para as oleaginosas na Bahia para os
anos de 2008 a 2015 no Cenário de Linha de Base
Oleaginosa
Algodão
Amendoim
Dendê
Girassol
Mamona

5.1.2

Rendimento Médio (kg/ha)
2008
2009
2010
3.566
3.602
3.637
1.139
1.173
1.207
3.780
3.818
3.856
1.405
1.461
1.517
650
696
741
Fonte: Elaboração própria

2015
3.816
1.378
4.045
1.798
969

Cenário Alternativo

Este cenário pressupõe uma atuação mais incisiva por parte do governo. Supõe-se que a
adoção de políticas públicas adequadas que se destinam a sanar as principais
dificuldades enfrentadas pela agricultura familiar baiana resulte em um aumento da
oferta de óleos vegetais no estado. As estimativas, portanto, não partem da produção
atual de oleaginosas no estado e, sim, do potencial máximo que esta pode alcançar.
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Segundo MENDONÇA (2006), o potencial de produção deve ser estimado a partir de
duas variáveis: o estoque de áreas disponíveis para a ocupação e o provável aumento do
rendimento agrícola, calculado para cada cultura. Avalia-se, primeiramente, a
disponibilidade de terras do estado da Bahia para o plantio de oleaginosas pela
agricultura familiar.
5.1.2.1

Projeção da área plantada

Para estimar o potencial de crescimento da produção de grãos na Região Oeste da
Bahia, MENDONÇA (2006) se valeu do modelo adotado pelo Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e pela FAO/ONU. O modelo pode ser
esquematizado da seguinte forma:
=

Áreas agricultáveis não-utilizadas
Áreas referentes aos parques nacionais e indígenas
Áreas impróprias ao aproveitamento econômico
Reservas florestais legais
Espaço potencial para o aproveitamento econômico.

Visto de outra forma, tem-se que:
=
+

Espaço potencial para o aproveitamento econômico
Espaço ocupado economicamente
Espaço a ocupar.

O espaço ocupado economicamente abrange as áreas ocupadas com pastagens, pecuária
e reflorestamento e o espaço a ocupar denota o espaço com florestas naturais, somado
ao espaço com campos e cerrados (MENDONÇA, 2006). De imediato, esbarra-se na
dificuldade de adequar as informações acerca de parques nacionais e terras indígenas,
cuja abrangência extrapola os limites estaduais da Bahia. Esse é o caso do Parque
Nacional Sertão Veredas, por exemplo, que agrega áreas dos estados da Bahia, Goiás e
Minas Gerais, assim como o Parque Nacional Nascentes do Parnaíba, que reúne espaços
dos estados da Bahia, Maranhão e Piauí. Apesar de aparentemente simples, o uso desse
modelo foi descartado. As informações do Censo Agropecuário de 2006 não permitem a
reprodução dos cálculos feitos por MENDONÇA (2006), que à época dispunha apenas
dos dados censitários de 1996, os quais detalhavam a utilização das terras na Bahia.
Quando da elaboração da presente dissertação, já haviam sido publicados os resultados
preliminares do censo de 2006, cujas informações apresentam um nível de detalhes bem
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menor do que o que pode ser encontrado no Censo Agropecuário de 1996. Tendo em
vista que a defasagem dos dados do censo anterior é muito grande, optou-se por utilizar
os dados mais atuais disponíveis, mesmo sabendo que os resultados definitivos do censo
de 2006 só estarão disponíveis a partir de julho de 2008. Análises mais aprofundadas só
foram possíveis mediante o tratamento dos dados primários e, em alguns casos,
recorreu-se ao censo de 1996, com o objetivo de facilitar a compreensão da dinâmica
fundiária baiana e aprimorar a elaboração do presente cenário.
Segundo MONTEIRO (2007), a disponibilidade de área para o plantio de oleaginosas
na Região Nordeste varia de acordo com o tipo de solo e a qualidade e quantidade de
recursos hídricos presentes. A autora avaliou o potencial de expansão da área agrícola
no semi-árido nordestino a partir dos dados do censo de 1996 que mostravam que cerca
de 10% da área agrícola do Nordeste eram compostos por terras produtivas não
utilizadas, assumindo, que essa área poderia ser destinada ao plantio de oleaginosas na
região. Já que esse dado não foi disponibilizado no censo de 2006, optou-se por utilizar
as informações referentes ao ano de 1996 como ponto de partida para a análise. No que
tange à utilização das terras no estado da Bahia, observam-se alterações importantes
ocorridas nesses últimos 10 anos. A Tabela 21 mostra os dados relativos à utilização das
terras no estado, de acordo com os censos de 1996 e 2006.
Tabela 21 – Utilização das terras (em ha) na Bahia, para os anos de 1996 e 2006
Bahia - 1996

Bahia - 2006

Total
(em ha)

Total
(em ha)

Lavouras (1)

3.889.829

6.009.242

Pastagens (2)

14.489.768

12.901.698

Utilização das terras

(1)

7.136.561
9.301.335
Matas e florestas (3)
Lavouras permanentes, temporárias e cultivo de flores, inclusive hidroponia, viveiros de

mudas, estufas de plantas e casas de vegetação e forrageiras para corte.
(2)

Pastagens naturais e plantadas (degradadas e em boas condições)

(3)

Matas e/ou florestas naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal, matas

e/ou florestas naturais, florestas com essências florestais e áreas florestais também usadas
para lavouras e pastoreio de animais.
Fonte: Censo Agropecuário (IBGE, 2006)
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Além das áreas destinadas às lavouras e pastagens e daquelas onde se encontram matas
e florestas, tem-se ainda as terras produtivas não utilizadas e as inaproveitáveis,
completando, assim o quadro total de utilização das terras. Essas duas últimas categorias
não foram explicitadas na Tabela 21, por falta de dados para o ano de 2006. Contudo,
observa-se que o somatório das áreas de lavouras, pastagens e matas e florestas é maior
em 2006, o que implica em uma redução nas demais áreas e sugere um maior
aproveitamento das terras produtivas que não eram utilizadas anteriormente. Tem-se um
total de 2.193.781 hectares de terras produtivas não utilizadas no estado da Bahia em
1996, o que corresponde a 7,4% das áreas agricultáveis do estado (IBGE, 1996). Supõese que as terras produtivas não utilizadas na Bahia sofreram modificações nesses 10
anos devido a dois efeitos de direção oposta: de um lado houve um aumento, em
decorrência da redução das áreas de pastagens; do outro, uma redução, ocasionada pela
incorporação de terras pelas lavouras. No período entre 1996 e 2006 houve um aumento
expressivo de 54,5% das lavouras na Bahia. A mudança metodológica 61 entre os dois
censos pode ter algum peso nesse aumento observado, mas é inegável que o aumento
das lavouras confirma uma tendência de expansão da fronteira agrícola no estado.
Também é notória a redução da área destinada às pastagens, que recuou cerca de 11,0%
no período em destaque. De acordo com a SEI (2002), as grandes propriedades na Bahia
apresentaram uma redução das pastagens naturais e das áreas produtivas não utilizadas,
embora essas áreas ainda tenham mantido um patamar elevado. Os dados apresentados
na Tabela 21 mostram um aumento de 2.119.413 hectares (ha) das lavouras do estado e
uma redução de 1.588.070ha referentes às áreas de pastagens. Partindo-se do valor
indicado para as terras produtivas não-utilizadas em 1996, estima-se que as terras
produtivas não utilizadas na Bahia em 2006 tenham atingido um valor de 1.662.438ha.
Essa é uma hipótese mais forte e se faz valer do fato de que o aumento observado da
área colhida de grãos foi em grande parte motivado pelo agronegócio baiano, o qual
busca produtividades elevadas e dificilmente incorporaria terras com baixo potencial
agrícola, como aquelas advindas do abandono das pastagens.

61

Ocorreram alterações setoriais substanciais na elaboração do censo de 2006. Houve um refinamento
metodológico, principalmente no que se refere à reformulação do conteúdo da pesquisa e à incorporação
de novos conceitos (IBGE, 2006).
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A análise dos dados históricos da CONAB (2008c) e IBGE/PAM (2006) para o período
compreendido entre 1996 e 2006 indica um aumento de mais de 100% na área plantada
de soja no estado da Bahia e 54% para o algodão, corroborando a hipótese formulada.
MENDONÇA (2006) destaca que a região do Oeste baiano foi palco de uma expansão
agropecuária sem precedentes na década de 1990, ocasionando um aumento expressivo
na área de grãos, cultivos perenes e agricultura irrigada e produzindo mudanças
importantes em relação ao uso e ocupação da terra. Outro ponto importante é que a
década de 1990 foi marcada por alterações significativas na forma em que o Estado
passou a gerir a agricultura, tendo como conseqüências um súbito aumento da
competição e a queda de preços. Com isso, configurou-se um movimento de
concentração de capitais ao redor das grandes empresas do agronegócio, o que pode ser
confirmado pelas altas taxas médias anuais de crescimento de vendas do agronegócio
brasileiro entre 1990 e 2003 que foram de 16,9% para a soja em grão, 53% para o milho
e 11,7% para o algodão, apenas para citar alguns exemplos (CHRISTOFFOLI, 2006).
Após ter estimado o valor das terras produtivas não utilizadas para a Bahia em 2006, o
passo seguinte consistiu em avaliar o quanto dessas terras poderia ser alocado para a
agricultura familiar. Uma vez que os dados referentes às terras produtivas não utilizadas
no Nordeste não são discriminados pelo censo em relação à categoria sócio-econômica,
não permitindo a separação entre agricultura familiar e patronal, MONTEIRO (2007)
deduziu das terras produtivas não aproveitadas aquelas cujos estabelecimentos agrícolas
ocupavam uma área superior a 500ha. Os dados correspondentes para a Bahia, extraídos
do censo de 1996, são dispostos na Tabela 22.
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Tabela 22 – Área total (em ha) e áreas iguais ou maiores que 500 ha, de acordo com a
utilização das terras na Bahia para o ano de 1996
Bahia
Utilização das terras

Total

500 a menos de
1.000 ha

1.348.743,07
95.599,14
Lavouras permanentes
2.541.085,66
138.604,39
Lavouras temporárias
947.918,54
69.060,24
Lavouras temporárias em descanso
7.836.813,68
1.024.947,27
Pastagens naturais
6.652.954,58
860.238,36
Pastagens plantadas
6.839.132,06
727.674,70
Matas e florestas naturais
297.428,74
19.487,29
Matas e florestas artificiais
Terras produtivas não utilizadas
2.193.781,02
183.282,77
1.185.042,78
100.236,00
Terras inaproveitáveis
Fonte: Censo Agropecuário (IBGE, 1996)

1.000 a
menos de
2.000 ha
43.276,75
160.895,27
63.550,14
873.105,77
717.945,10
729.698,60
25.720,71
158.659,56
90.456,95

Dispunha-se na época de 1.851.839ha de terras que poderiam ser aproveitadas pela
agricultura familiar para o plantio de oleaginosas no estado. A área total ocupada por
estabelecimentos com área igual ou maior que 500ha representava 15,6% das terras
produtivas não utilizadas em 1996.
Com o objetivo de avaliar a evolução da participação da área ocupada por
estabelecimentos desse porte no total das terras produtivas não aproveitadas entre 1996
e 2006 na Bahia, faz-se a seguir uma breve análise das principais mudanças ocorridas
nesse período no que se refere à estrutura fundiária do estado. O período entre 1970 e
1996 foi marcado pela concentração de grandes extensões de terra nas mãos de um
pequeno grupo de proprietários. Entre 1985 e 1996, no entanto, observou-se um novo
desenho para o campo. A redução da área rural do estado nesse período se deu através
de uma diminuição da área de todos os grupos de estabelecimentos, tendo ocorrido mais
fortemente nos grandes estabelecimentos, em detrimento dos menores, o que indica o
início de um movimento no sentido da descentralização da posse da terra (SANTOS,
2007). Ainda não se pode afirmar se esse foi um movimento isolado ou se poderá se
consolidar como uma nova tendência, uma vez que o censo de 2006 não separa os
estabelecimentos por grupos de área total. De acordo com o censo de 2006, o aumento
de 9,5% do número total de estabelecimentos rurais no estado foi acompanhado por uma
redução de 4,1% da área total utilizada. Segundo informações da SEI (2002), houve nos
últimos anos um aumento do número de minifúndios e pequenas propriedades, junto
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com uma redução da sua área ocupada. As áreas ocupadas por grandes propriedades
aumentaram, sendo que a sua participação na estrutura geral permaneceu praticamente
constante (SEI, 2002).
Com base nessas informações, supôs-se a manutenção da participação de
estabelecimentos com área igual ou superior a 500ha nas terras produtivas não utilizadas
na Bahia em 2006. A partir das hipóteses formuladas, estimou-se a disponibilidade
máxima para o plantio de oleaginosas pela agricultura familiar na Bahia, conforme
ilustrado na Tabela 23.
Tabela 23 - Estimativa da disponibilidade máxima de terras (em ha) para o plantio de
oleaginosas pela agricultura familiar na Bahia em 2006

Terras produtivas não utilizadas

Terras ≥ 500 ha

Disponibilidade máxima
estimada de terras aptas ao
plantio de oleaginosas pela
agricultura familiar

1.662.438
259.122
1.403.316
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de IBGE (1996, 2006)

Seria extremamente audacioso supor que em menos de 10 anos toda a área disponível
para o plantio de oleaginosas pela agricultura familiar na Bahia seja ocupada. Uma
hipótese mais razoável pressupõe que a adoção de um conjunto adequado de políticas
públicas, voltado para a agricultura familiar, os conduza a práticas agrícolas mais
sustentáveis e, por conseguinte, mais produtivas. Sendo assim, considera-se nesse
Cenário Alternativo que os agricultores utilizem as recomendações feitas pela
EMBRAPA ALGODÃO, a qual sugere que a cada 8 hectares de terras produtivas não
utilizadas, apenas 3 devem servir ao plantio de oleaginosas. Deste modo, obtém-se um
total de 526.243 hectares de área potencial para o plantio de oleaginosas pela agricultura
familiar para a produção de biodiesel na Bahia.
Assume-se, novamente, uma trajetória de crescimento linear na projeção da área
plantada no estado. Embora MENDONÇA (2006) tenha utilizado a forma funcional da
curva logística para estimar a área plantada ao longo dos anos intermediários, é muito
difícil encontrar registro de aumento de áreas de lavouras que sustente uma trajetória
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exponencial por um período mais longo de tempo; o crescimento na realidade tende a
ser linear. Há que se considerar ainda o mix de oleaginosas que será utilizado para a
produção de biodiesel na Bahia ao longo dos próximos anos. Atualmente, a maior parte
do biodiesel produzido na Bahia utiliza a soja como matéria-prima. No que tange à
agricultura familiar, tem-se a mamona como única provedora de óleo para a produção
de biodiesel no estado. Contudo, o potencial estimado para o plantio de algodão,
amendoim, dendê e girassol pela agricultura familiar baiana leva a crer que a entrada
dessas oleaginosas no mix de matérias-primas para a produção de biodiesel ocorrerá em
breve. Partindo-se dessa hipótese, estipulou-se uma diversificação das oleaginosas,
começando em 2008 com uma participação quase total da mamona e se estendendo até
2015, quando se supõe um maior equilíbrio na participação de todas as oleaginosas. A
Tabela 24 apresenta a participação estimada para cada oleaginosa na área total de
plantio com destino à produção de biodiesel na Bahia para os anos entre 2008 e 2015.
Tabela 24 – Participação de cada oleaginosa (em %) na área plantada para a produção de
biodiesel na Bahia entre os anos de 2008 e 2015 no Cenário Alternativo
Oleaginosa
Algodão
Amendoim
Dendê
Girassol
Mamona

Participação de cada oleaginosa (%)
2008
2009
2010
1,7%
3,0%
4,0%
1,7%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
8,0%
1,7%
3,0%
4,0%
90,0%
85,0%
80,0%
Fonte: Elaboração própria

2015
10,0%
10,0%
15,0%
10,0%
55,0%

Com base na disponibilidade de área, calculada para o plantio de oleaginosas pela
agricultura familiar baiana de acordo com as recomendações da EMBRAPA
ALGODÃO, calculou-se um incremento anual de terras de 65.780 hectares para esse
Cenário Alternativo, de modo a atingir em 2015 a área máxima disponível para o
plantio. A distribuição dessa área total entre o mix de oleaginosas foi feita mediante
aplicação dos percentuais contidos na Tabela 24. Sendo assim, apresenta-se na Tabela
25 o resultado da projeção de área plantada pela agricultura familiar para a produção de
biodiesel na Bahia no período compreendido entre 2008 e 2015.
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Tabela 25 – Projeção de área plantada (em ha) para a produção de biodiesel para as
oleaginosas selecionadas na Bahia para os anos entre 2008 e 2015 no Cenário
Alternativo
Oleaginosa
Algodão
Amendoim
Dendê
Girassol
Mamona

5.1.2.2

Área plantada (ha)
2008
2009
2010
1.096
3.947
7.894
1.096
3.947
7.894
3.289
7.894
15.787
1.096
3.947
7.894
59.202
111.827
157.873
Fonte: Elaboração própria

2015
52.624
52.624
78.936
52.624
289.434

Projeção da produtividade

Para estimar o aumento do rendimento agrícola, MONTEIRO (2007) considerou o
potencial genético que pode ser alcançado por cada oleaginosa em regime de sequeiro.
A autora fez uma avaliação das variedades desenvolvidas do algodão, amendoim,
mamona, gergelim e girassol para as condições do semi-árido nordestino. O
desenvolvimento de cultivares mais apropriadas para o plantio no semi-árido leva em
conta fatores como resistência à seca e às altas temperaturas e uma menor propensão ao
ataque de doenças e pragas (MONTEIRO, 2007). Reproduz-se na Tabela 26 os valores
obtidos pela autora para o algodão, o amendoim, o girassol e a mamona.

146

Tabela 26 – Produtividade máxima das cultivares de oleaginosas adaptadas às
condições do semi-árido nordestino
Oleaginosa

Cultivar

Produtividade esperada de cultivo
em sequeiro (kg/ha)

CNPA 7H*
BRS 186* (arbóreo)
Algodão
BRS 187*
BRS 200*
BRS 201*
BR 1*
BRS 151L7*
Amendoim
BRS Havana*
IAC - Tatu**
IAC - Uruguai**
Girassol(1)
Catissol 01***
Embrapa 122*
BRS 149*
Mamona
BRS (Paraguaçú)*
*O mantenedor é a EMBRAPA;

2.200
2.200
2.500
860
3.300
1.800
1.800
1.900
800
1.500
1.500
2.250
1.500
1.500

**O mantenedor é o IAC;
***O mantenedor é a Niquisa – Nichirei Pesquisas Agrícolas Ltda. (Recife – PE).
(1)

Em teste na Bahia realizado pela Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA)
Fonte: Adaptado de MONTEIRO (2007)

Um estudo conduzido pela EMBRAPA SOJA sobre a expansão do girassol no Brasil
avaliou a produtividade da oleaginosa no município de Barreiras, na região do oeste
baiano, ao longo da safra de 2006/2007 e na safrinha de 2007. Obteve-se uma
produtividade máxima de 3.569 kg/ha nos ensaios realizados no município. Optou-se
pela utilização desse dado, uma vez que ele se refere especificamente à Bahia
(CASTRO, 2007).
No caso do amendoim, também há registro na literatura de produtividades mais
elevadas alcançadas na Bahia. Nos anos de 1994 e 1995, foi realizado um experimento
no município de Rodelas, com o objetivo de se definir a lâmina e o intervalo de
irrigação para a cultivar BR 1 do amendoim. Os resultados de tal estudo demonstraram
que ambos os fatores causaram grande impacto na produtividade do amendoim em grão
e em casca, os quais podem ser visualizados na Tabela 27.
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Tabela 27 – Produtividade do amendoim (em kg/ha) em casca e em grão, submetido a
lâminas e intervalos de irrigação distintos, em 1994/95, na Bahia
Tratamento
700mm/2dias
700mm/4dias
700mm/6dias
500mm/2dias
500mm/4dias
500mm/6dias
300mm/2dias
300mm/4dias
300mm/6dias

Produtividade (kg/ha)
Casca
2.166
3.235
2.267
2.475
1.975
1.790
1.791
1.309
970
Fonte: SILVA et al. (1998)

Grão
1.644
2.026
1.554
1.671
1.384
1.093
1.232
859
609

Nota-se que as produtividades mais baixas do amendoim em casca foram obtidas com a
aplicação de lâminas menores de irrigação (300mm de água), o que mostra que essa
quantidade de água não foi suficiente para fazer frente às necessidades da cultura.
Também chama a atenção o fato de que a menor produtividade foi alcançada com um
intervalo de irrigação de seis dias. Uma possível explicação remete às características do
solo, pois a alta porcentagem de areia e a baixa porcentagem no teor de matéria orgânica
resultaram em uma capacidade menor de retenção de água. Portanto, uma irrigação
muito espaçada não sustenta níveis mais elevados de produtividade (SILVA et al.,
1998).
Quanto ao dendê, tem-se a predominância da variedade Dura nos dendezeiros do sul da
Bahia, a qual apresenta uma produtividade baixa, variando entre 4 e 6 t/ha/ano. A
variedade Tenera, que resulta do cruzamento entre as espécies Dura e Psifera, apresenta
características genéticas que proporcionam uma produtividade de até 30 t/ha/ano. As
empresas produtoras de óleo de dendê na Bahia acusam somente o plantio de Tenera, no
entanto, a produção é complementada em aproximadamente 40% com a espécie Dura,
adquirida de pequenos produtores. A produtividade do dendê varia de acordo com a
adubação e a idade de plantação. A Tabela 28 mostra as produtividades da variedade
Tenera obtidas no Baixo Sul da Bahia, conforme a idade e o nível de adubação da
plantação (LEIRAS et al, 2006).
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Tabela 28 – Variação da produtividade da variedade Tenera no sul da Bahia
Produtividade (t/ano/ha)

Idade da plantação (anos)

Observação

28

24

Com manutenção (tratos culturais) /
Adubação com resíduo da extração
de óleo-borra

17

24

Sem reposição dos nutrientes de
manutenção

08

23

Sem manutenção (tratos culturais)

20

23

Com manutenção (tratos culturais)

22

18, 17 e 16

Com manutenção (tratos culturais)

17

20

Com manutenção (tratos culturais)

05

20

Sem manutenção (tratos culturais)

Fonte: LEIRAS et al. (2006)

No que se refere à mamona, o valor máximo de produtividade apresentado por
MONTEIRO (2007) tem o respaldo de NETO e CARVALHO (2006). Os autores
argumentam que a baixa produtividade que tem sido observada para a mamona na
Bahia, assim como o baixo volume produzido de sementes, ocorre porque a maior parte
das áreas do estado baiano designadas para o plantio dessa oleaginosa não tem utilizado
sementes certificadas. Afirma-se que a adoção de sementes certificadas poderá provocar
um aumento da produtividade, levando esta para patamares superiores a 1.000kg/ha
(NETO e CARVALHO, 2006). Para SUERDIECK (2006), o valor da produtividade da
mamona poderá aumentar consideravelmente se forem adotadas sementes de maior
qualidade e melhores técnicas de manejo na lavoura. Segundo o autor, tal incremento na
produtividade já pôde ser verificado no município de Irecê.
O rendimento médio previsto para o ano de 2007 para a cultura do algodão na Bahia
(3.480 kg/ha segundo o IBGE/PAM e 3.900 kg/ha de acordo com a CONAB) já
ultrapassa o valor indicado por MONTEIRO (2007) para a produtividade máxima
(Tabela 26). De fato, MONTEIRO (2007) avalia apenas a produtividade do cultivo em
regime de sequeiro, enquanto a realidade do Oeste Baiano dispõe também do plantio de
realizado através da agricultura irrigada, o que se reflete nos altos índices de
produtividade alcançados recentemente. AZEVEDO et al. (2002) analisaram, na safra
de 2001/2002, uma área colhida de 56.800ha de algodão herbáceo na região do Oeste
Baiano, a qual incluía tanto o plantio de sequeiro quanto o irrigado, e verificaram que a
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produtividade média alcançada foi de 2.550 e 4.500 kg/ha, respectivamente.
Experimentos realizados na região mostraram que a produtividade do algodão variou
muito pouco com o uso do manejo integrado de pragas, apresentando respostas mais
positivas ao melhoramento genético e variações da população de plantio utilizada no
sistema de produção (AZEVEDO et al., 2002).
Todas essas informações foram consideradas na projeção da produtividade do Cenário
Alternativo. No caso do girassol e do amendoim, optou-se pela utilização dos dados de
MONTEIRO (2007) por se tratarem da produtividade máxima que pode ser alcançada
em regime de sequeiro, sendo, portanto, mais condizentes com a realidade da
agricultura familiar. Projeta-se linearmente o aumento da produtividade das oleaginosas
até que se atinja o potencial máximo estimado para cada oleaginosa no ano de 2015.
Supõe-se que os ganhos na produtividade resultem da difusão e emprego de técnicas
simples de convivência com o semi-árido, do desenvolvimento de práticas de
recuperação dos solos e melhoria nos tratos culturais, além de uma maior difusão e
acesso às sementes melhoradas, recursos produtivos de uma forma geral e crédito
agrícola. A curva de projeção se inicia em 2008 com os mesmos valores considerados
no Cenário de Linha de Base, permitindo, com isso, a comparação entre as duas curvas.
Tem-se na Tabela 29 os valores de produtividade, em kg/ha, estimados até 2015.
Tabela 29 - Projeção de produtividade (em kg/ha) para as oleaginosas na Bahia para os
anos de 2008 a 2015 no Cenário Alternativo
Rendimento Médio (kg/ha)
2008
2009
2010
2015
Algodão
3.566
3.699
3.833
4.500
Amendoim
1.139
1.248
1.356
1.900
Dendê
3.780
4.080
4.380
5.880
Girassol
1.405
1.526
1.646
2.250
Mamona
650
771
893
1.500
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de AZEVEDO et al. (2002), SILVA et al. (1998),
Oleaginosa

LEIRAS et al. (2006), CASTRO (2007) e MONTEIRO (2007)

5.1.3

Resultados dos cenários

Os resultados alcançados evidenciam impactos claramente positivos da adoção de
políticas públicas voltadas para a agricultura familiar baiana, tanto no que diz respeito à
área plantada com oleaginosas para a produção de biodiesel, quanto em relação ao
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incremento do rendimento médio das referidas oleaginosas. O Gráfico 4 contrasta os
resultados em termos de área plantada total, incluindo a área destinada ao plantio de
algodão, amendoim, dendê, girassol e mamona, para os cenários de projeção de Linha

Área plantada (ha)

de Base (Cenário A) e Alternativo (Cenário B).

500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cenário A

Cenário B

Gráfico 4 – Projeção de área plantada total (em ha) de oleaginosas pela agricultura
familiar para a produção de biodiesel para os anos de 2008 a 2015 nos cenários A e B na
Bahia
Fonte: Elaboração própria

O crescimento da área plantada no Cenário B ocorre de forma muito mais intensa do
que no Cenário A, o qual sequer ultrapassa a marca de 100 mil hectares. A expansão da
fronteira agrícola no estado confirma a hipótese de que uma atuação mais contundente
por parte do governo estadual tem efeitos diretos na oferta de óleo vegetal na Bahia. Da
mesma forma, a projeção de produtividade nos dois cenários mostra as conseqüências
decorrentes da adoção de políticas públicas que beneficiam os agricultores familiares no
estado. Ressalta-se que a elaboração do Cenário Alternativo buscou estimar o potencial
máximo da contribuição da agricultura familiar baiana para a produção estadual de
biodiesel e, portanto, as hipóteses adotadas foram enviesadas no sentido de alcançar tal
objetivo, o que explica os elevados valores obtidos em termos de área plantada e
produtividade neste cenário. O Gráfico 5 ilustra a projeção do rendimento médio, em
kg/ha, para as oleaginosas selecionadas nos cenários A e B.
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Rendimento médio (kg/ha)
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Gráfico 5 – Projeção de rendimento médio (em kg/ha) para as oleaginosas selecionadas
para os anos de 2008 a 2015 nos cenários A e B na Bahia
Fonte: Elaboração própria

As curvas de produtividade se iniciam no mesmo ponto em 2008, mas logo a partir de
2009 começam a se descolar. De acordo com as estimativas feitas, em 2010 a
produtividade no Cenário B supera a produtividade do Cenário A em mais de 10%. A
distância entre as duas curvas continua a aumentar, de modo que em 2015 obtém-se
uma produtividade 33,5% maior do que a do Cenário A.
A partir dos dados de área plantada e rendimento médio, projetados para os dois
cenários, e os valores de teor de óleo da Tabela 15, foi possível estimar a produção de
óleo vegetal de cada oleaginosa para a produção de biodiesel na Bahia, para os anos de
2008 a 2015 para os dois cenários. As Tabelas 30 e 31 disponibilizam os resultados
encontrados para os cenários A e B, respectivamente.
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Tabela 30 – Produção de óleo (em t) estimada para as oleaginosas selecionadas para os
anos de 2008 a 2015 no Cenário A

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Algodão
232
468
709
955
1.205
1.460
1.720
1.984

PRODUÇÃO DE ÓLEO (t)
Cenário A
Amendoim
Dendê
Girassol
74
832
274
153
1.680
570
235
2.545
888
323
3.426
1.227
415
4.324
1.589
511
5.239
1.973
612
6.170
2.378
717
7.118
2.806
Fonte: Elaboração própria

Mamona
2.730
5.842
9.337
13.213
17.472
22.113
27.136
32.542

Tabela 31 – Produção de óleo (em t) estimada para as oleaginosas selecionadas para os
anos de 2008 a 2015 no Cenário B

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Algodão
508
1.898
3.933
7.688
12.270
18.100
25.267
30.785

PRODUÇÃO DE ÓLEO (t)
Cenário B
Amendoim
Dendê
162
2.735
640
7.085
1.392
15.213
2.840
21.673
4.711
32.431
7.194
45.846
10.365
62.179
12.998
102.112
Fonte: Elaboração própria

Girassol
601
2.348
5.069
10.276
16.951
25.764
36.963
46.178

Mamona
16.162
36.232
59.202
84.067
109.820
135.455
159.965
182.343

Nota-se que em ambos os cenários, a produção de óleo de mamona lidera a produção da
agricultura familiar baiana de óleos vegetais, uma vez que, segundo a Tabela 24, sua
participação espacial supera, sempre, a metade da área plantada. Em seguida tem-se o
dendê, o girassol, o algodão e o amendoim. Para facilitar a comparação entre os
resultados obtidos nos dois cenários, em termos de produção de óleo vegetal, plotou-se
no Gráfico 6 as duas curvas estimadas para o período compreendido entre 2008 e 2015
para os cenários A e B.
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Gráfico 6 – Estimativa da produção de óleo vegetal (em t) pela agricultura familiar baiana
para os anos de 2008 a 2015 para os cenários A e B
Fonte: Elaboração própria

A produção de óleo vegetal no cenário B assume uma trajetória exponencial, atingindo
patamares muito mais elevados do que no Cenário de Linha de Base. Isso mostra que a
adoção de políticas públicas pelo governo baiano poderá trazer impactos bastante
positivos na produção de óleo vegetal do estado.
Considerando a produção atual de óleo diesel no estado da Bahia de 4,5 bilhões de litros
e supondo que o estado assuma para si as metas estipuladas pelo PNPB, seria preciso
produzir aproximadamente 0,097 62 bilhão de litros de biodiesel no ano de 2008, quando
passa a valer a obrigatoriedade da adição de 2% de biodiesel ao diesel mineral. A
recente publicação da resolução que eleva esse percentual de 2% para 3% criou uma
demanda adicional de 0,024 bilhão de litros de biodiesel, fazendo com que a demanda
anual total no estado suba para 0,121 bilhão de litros de biodiesel a partir do dia 1º de
julho do mesmo ano (ANP, 2008). Já que em 2008 haverá dois percentuais distintos de
obrigatoriedade, um para o primeiro semestre e outro para o segundo, considera-se o
B2,5 para este ano e o B3 para o ano de 2009, estendendo-se até 2013 se não houver
alterações adicionais.

62

O cálculo levou em consideração que o poder calorífico inferior do biodiesel é igual a 0,934 o poder
calorífico inferior do diesel (ALMEIDA et al., 2004).
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Com base na projeção de óleo vegetal dos cenários de Linha de Base e Alternativo,
puderam-se estimar a produção de biodiesel a partir da agricultura familiar baiana para
ambos os cenários. Para tal, os dados de produção de óleo, em toneladas, contidos nas
Tabelas 30 e 31 foram convertidos em litros, de acordo com a densidade de cada uma
das oleaginosas, conforme a Tabela 2. Assumindo-se uma relação de 1:1 entre óleo
vegetal, em litros, e biodiesel (MONTEIRO, 2007), foi possível calcular a produção
estimada de biodiesel de 2008 a 2015 por oleaginosa para os cenários de Linha de Base
e Alternativo. As Tabelas 32 e 33, a seguir, apresentam tais resultados.
Tabela 32 – Produção estimada de biodiesel (em mil litros) pela agricultura familiar
baiana para os anos de 2008 a 2015 no Cenário de Linha de Base

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

PRODUÇÃO DE BIODIESEL (MIL L)
Cenário A
Amendoim
Dendê
Girassol
Mamona
81
905
298
2.847
167
1.828
621
6.092
258
2.769
967
9.736
353
3.729
1.337
13.778
454
4.706
1.731
18.219
559
5.701
2.149
23.058
669
6.715
2.591
28.296
784
7.747
3.056
33.933
Fonte: Elaboração própria

Algodão
252
510
773
1.040
1.313
1.591
1.874
2.161

Total
4.384
9.218
14.502
20.237
26.423
33.058
40.145
47.681

Tabela 33 – Produção estimada de biodiesel (em mil litros) pela agricultura familiar
baiana para os anos de 2008 a 2015 no Cenário Alternativo

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Algodão
554
2.068
4.285
8.375
13.367
19.717
27.524
33.535

PRODUÇÃO DE BIODIESEL (MIL L)
Cenário B
Amendoim
Dendê
Girassol
Mamona
178
2.977
654
16.853
700
7.711
2.558
37.781
1.523
16.555
5.521
61.733
3.107
23.586
11.194
87.661
5.154
35.293
18.465
114.516
7.871
49.893
28.066
141.246
11.341
67.667
40.265
166.804
14.221
111.124
50.303
190.139
Fonte: Elaboração própria

Total
21.215
50.818
89.617
133.923
186.794
246.792
313.600
399.322

O Gráfico 7 apresenta as duas curvas estimadas para a produção total de biodiesel, em
mil litros, para facilitar a comparação entre os resultados obtidos nos dois cenários entre
os anos de 2008 e 2015.

155

Prod. de biodiesel (mil l)

500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cenário A

Cenário B

Gráfico 7 – Estimativa da produção de biodiesel (em mil litros) pela agricultura familiar
baiana para os anos de 2008 a 2015 para os cenários A e B
Fonte: Elaboração própria

Como era de se esperar, o aumento da produção de biodiesel no Cenário de Linha de
Base apresenta um crescimento muito mais modesto do que no Cenário Alternativo.
Verifica-se que, de acordo com as hipóteses adotadas, a contribuição da agricultura
familiar baiana para a produção de biodiesel no estado pode chegar a 0,40 bilhão de
litros de biodiesel ao final do período analisado, como resultado da adoção de políticas
públicas estaduais efetivas no que se refere à agricultura familiar.
As projeções do Cenário de Linha de Base mostram uma produção de apenas 0,048
bilhão de litros de biodiesel em 2015, o que representa aproximadamente 49,3% do
volume de biodiesel que deveria ser produzido em 2008 para atender à demanda
estadual do B2 na Bahia e apenas 39,4%, considerando a meta de B2,5 no estado. No
Cenário Alternativo, as metas de produção de B2 e B2,5 na Bahia só conseguem ser
atendidas a partir do ano de 2011. De 2013 em diante, passa a ser obrigatória a mistura
de 5% de biodiesel ao diesel mineral (B5) em todo o país (PNPB, 2008). De forma
análoga aos cálculos efetuados para o B2 e o B2,5 na Bahia, estima-se uma necessidade
de produção de cerca de 0,24 bilhões de litros de biodiesel a partir de 2013 para cumprir
a obrigatoriedade da mistura de 5% no estado. Enquanto no Cenário de Linha de Base
produz-se apenas 13,7% do volume de biodiesel necessário em 2013, o Cenário
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Alternativo cumpre a meta estipulada pelo governo, conferindo ao estado da Bahia uma
posição bastante confortável, no que se refere à produção de biodiesel. A partir do ano
de 2013, a Bahia passa a apresentar potencial para contribuir para o suprimento de
biodiesel dos outros estados.
Tanto o Cenário de Linha de Base quanto o Cenário Alternativo contam com a mamona
como carro chefe da produção de biodiesel no estado baiano, imediatamente seguida
pelo dendê. Esse resultado está condizente com a análise de CRUZ et al. (2006), que
asseguram a boa adaptabilidade das duas oleaginosas para o plantio na Bahia e
reconhecem o grande potencial que ambas apresentam para alavancar a produção de
biodiesel no estado. Apesar de a mamona liderar a produção baiana de biodiesel em
ambos os cenários, nota-se uma participação mais significativa das demais oleaginosas
no Cenário Alternativo. O dendê, que aparece em segundo lugar nesse ranking, tem sua
participação aumentada de 16% para 28%, quando se contrasta o último ano de projeção
do Cenário de Linha de Base com o do Alternativo. O girassol ocupa a 3º colocação em
termos de produção de biodiesel no estado da Bahia em 2015 no Cenário Alternativo. A
crescente produtividade projetada, aliada ao elevado teor de óleo presente no grão, faz
com que a cultura ganhe importância ao longo dos anos neste cenário. A partir de 2014,
a oleaginosa passa a apresentar o maior rendimento em óleo por hectare, e
consequentemente em biodiesel, dentre as diversas oleaginosas selecionadas.
Vale ressaltar que o atendimento da demanda de biodiesel no estado da Bahia só é
possível mediante o plantio de diversas oleaginosas. A Tabela 33 mostra que seria
preciso uma combinação de pelo menos quatro, dentre as cinco oleaginosas
selecionadas, para produzir o volume necessário de biodiesel em 2013. Mesmo se os
investimentos mais vultosos se voltarem para o plantio de mamona, deve-se incentivar
também a produção das demais oleaginosas no estado. A próxima seção fornece uma
análise mais cuidadosa dos resultados encontrados nesta seção.
5.2

Análise comparativa dos cenários para o estado da Bahia

A comparação dos dois cenários mostra que a adoção de um conjunto adequado de
políticas públicas no estado da Bahia, que atenda à agricultura familiar, tem impactos
positivos na produção de óleo vegetal para a produção de biodiesel. Embora os dois
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cenários apresentem uma trajetória linear de crescimento, no Cenário Alternativo
observa-se uma velocidade muito maior de incorporação da área plantada com
oleaginosas pela agricultura familiar baiana para a produção de biodiesel. Em ambos os
cenários, a mamona ganha destaque em relação às demais oleaginosas no que se refere à
área plantada. Esse resultado já era esperado, já que a mamona é atualmente a única
oleaginosa no estado com parte do plantio destinado ao mercado de biodiesel, além de
contar com fortes incentivos governamentais, como o SCS.
ALMEIDA et al. (2004) realizaram um estudo prospectivo da produção nacional do
biodiesel de mamona com o objetivo de estimar o nível de investimento público
necessário para atingir as metas de produção estipuladas pelo governo. Havia em 2004
quatro empresas de esmagamento de mamona na Bahia, as quais respondiam por 44%
de toda a produção nacional, mesmo apresentando uma capacidade ociosa de 70,7%.
Isso significa que seria possível beneficiar no estado toda a produção nacional de
mamona se a capacidade instalada fosse plenamente utilizada. Para tal, seria preciso
expandir a área plantada com mamona no estado em pelo menos 88 mil hectares,
considerando uma produtividade de 1.800kg/ha e um teor de óleo de 45% para a
mamona (ALMEIDA et al., 2004). Ressalta-se que as hipóteses consideradas nessa
dissertação para a construção dos cenários são bem mais conservadoras. Supõe-se que
se fossem adotados os valores de 1.500kg/ha para a produtividade e 42% de teor de óleo
para a mamona, o cálculo de expansão da área plantada com a oleaginosa excederia os
88 mil hectares previstos pelos autores.
De acordo com os resultados do Cenário de Linha de Base, não seria possível atingir tal
resultado nem em 2015, quando teríamos um acréscimo de 80 mil hectares de áreas
cultivadas com mamona no estado baiano. Sem o devido apoio governamental, a
produtividade da oleaginosa alcançaria no máximo 969kg/ha, um pouco mais da metade
do que foi considerado por ALMEIDA et al. (2004). No Cenário Alternativo, a área
destinada ao plantio de mamona para a produção de biodiesel ultrapassa os 88 mil
hectares já no ano de 2009, o que remete à necessidade de aumentar a capacidade de
esmagamento no estado, mas ainda assim, a produtividade máxima considerada para a
oleaginosa no ano de 2015 é de 1.500kg/ha, que corresponde ao valor máximo de
produtividade que pode ser alcançado para as cultivares de mamona desenvolvidas pela
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EMBRAPA. Segundo essa instituição, o tempo médio de produção das inovações
tecnológicas, levando-se em conta o período decorrido desde a elaboração dos projetos
de pesquisa até a divulgação dos seus resultados, é de oito anos. Sendo assim, é razoável
supor que o resultado da adoção de políticas públicas no estado da Bahia no ano de
2008 seja alcançado já em 2015, em termos de aumento de produtividade, com
melhoras gradativas ocorrendo nos anos intermediários.
As estimativas dos autores indicam a necessidade de um investimento de cerca de R$ 90
milhões para viabilizar o plantio dos 88 mil hectares na Bahia, considerando um custo
de R$ 1.025,13 63 para cada hectare plantado com mamona (ALMEIDA et al., 2004).
Dados da SEAGRI mostram que o governo da Bahia, em parceria com o Banco do
Nordeste, designou financiamentos para o cultivo de mamona no estado, através dos
Programas para o Desenvolvimento do Agronegócio Baiano 2003/2007. Tais programas
incentivavam a organização de produtores através de associações, fornecendo
instrumentos que possibilitassem a capacitação profissional e assistência técnica para os
pequenos produtores rurais (SEAGRI, 2008). A Tabela 34 apresenta a distribuição dos
recursos aplicados entre as regiões econômicas da Bahia no período recente de 2003 a
2007.
Tabela 34 – Distribuição dos recursos destinados ao cultivo de mamona na Bahia no
período entre 2003 e 2007 por região econômica
Região Econômica
Chapada Diamantina
Piemonte da Chapada
Irecê
Nordeste
Paraguaçu
Médio São Francisco
Oeste
Total

Valor (em milhões R$)
2,25
9,00
22,50
2,25
2,25
2,25
4,50
45,00
Fonte: SEAGRI (2008)

Fica evidente a carência dos recursos previstos para o financiamento do cultivo de
mamona no estado baiano no período em questão, quando se alcançou apenas a metade
da cifra necessária para realmente impulsionar a produção de biodiesel no estado. A
63

Custo de produção estimado para uma safra agrícola com produtividade de 1.800kg/ha por hectare,
baseado em dados da EBDA para o município de Angical, na Bahia (ALMEIDA et al., 2004).
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despeito do discurso governamental de incentivo ao biodiesel, o volume de
financiamento alocado pelo estado se mostra insuficiente para atender a capacidade
instalada da indústria de beneficiamento do estado baiano. Esse elevado déficit de
investimento para a produção agrícola de mamona, visando o mercado de biodiesel,
corrobora a hipótese central do Cenário de Linha de Base de uma atuação ineficiente
por parte do PNPB e do governo estadual da Bahia.
A avaliação do impacto causado pelas políticas públicas estaduais voltadas para a
agricultura familiar no plantio de oleaginosas para a produção de biodiesel mostrou que
tal estratégia pode ser bem sucedida, mas, para tanto, alguns requisitos precisam ser
cumpridos. O sucesso da implementação das políticas públicas estaduais é confirmado
pela trajetória exponencial que a curva de projeção de biodiesel assume no Cenário
Alternativo (Gráfico 7). O aumento de área plantada com oleaginosas para a produção
de biodiesel neste cenário é mais do que cinco vezes o aumento registrado no Cenário
de Linha de Base no ano de 2015. Por outro lado, a produção de óleo vegetal do Cenário
Alternativo, somando todas as oleaginosas selecionadas, chega a ser nove vezes
superior àquela do Cenário de Linha de Base. Tal fato pode ser explicado pelo aumento
da produtividade alcançado neste cenário, 33,5% superior ao do Cenário de Linha de
Base no ano de 2015.
É exatamente nessa seara em que o governo estadual baiano deve atuar. A produtividade
atualmente apresentada pelas oleaginosas na Bahia é muito baixa e resulta de uma série
de fatores, identificados nos capítulos anteriores. As condições atuais do processo
produtivo da agricultura familiar baiana envolvem práticas agrícolas insustentáveis e em
condições de dificuldades de acesso à água, utilização de sementes de baixa qualidade e
baixa mecanização. No caso dos dendezais subespontâneos a situação é ainda mais
grave, pois não há qualquer racionalidade que sustente a produção, a não ser o descarte
da semente após a produção de azeite de dendê. Com isso, a produção ganha
características de extrativismo, apresentando uma produtividade extremamente baixa e
responsável pela manutenção da média nacional de produtividade do dendê em
patamares mais baixos. Esses fatores, aliados a um passivo ambiental de
empobrecimento dos solos e condições precárias de assistência técnica e extensão rural,
contribuem para um quadro de baixa produtividade agrícola que resulta em pouca
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agregação de valor e geração de renda para os agricultores familiares. Essas são
questões fundamentais que não são tocadas pelo PNPB, mas que devem estar no cerne
das políticas públicas voltadas para esse segmento da agricultura.
Os cenários elaborados mostram que há potencial para aumentar a produção de
biodiesel no estado baiano, através da inserção da agricultura familiar, mas para que
isso ocorra o simples aumento da área plantada com oleaginosas não é suficiente. É
preciso criar condições para que a expansão da fronteira agrícola com oleaginosas se dê
de forma sustentável e eficiente. A adoção das práticas conservacionistas previamente
analisadas, por exemplo, possibilita o aumento do rendimento agrícola, promovendo,
ainda, reduções das perdas de água no solo. Outras medidas devem incluir a distribuição
de sementes certificadas, recuperação dos solos, uso adequado de fertilizantes e
introdução de técnicas de fixação, ou, melhor aproveitamento de água.
No entanto, as metas estipuladas pelo PROBIODIESEL Bahia são mais audaciosas e
não se limitam à produção do volume de biodiesel necessário para cumprir com o uso
de B2 64 no estado. Indo mais além, o estado assume para si o objetivo de se tornar um
exportador de biodiesel. De todo modo, os resultados dos cenários mostram que mesmo
com a adoção de um conjunto adequado de políticas públicas estaduais não seria
possível atender no estado o uso de B2 em 2008, o que evidencia que os entraves à
produção são de ordem estrutural e demandam algum tempo para serem removidos.
Contudo, verifica-se que com a implementação das políticas públicas estaduais voltadas
para a agricultura familiar, seria possível produzir o volume necessário para suprir o uso
de B5 no estado em 2013, apresentando ainda potencial para exportação de biodiesel.
De acordo com os resultados do Cenário Alternativo e supondo que a produção de
biodiesel nos outros estados fosse nula no ano de 2013, o estado da Bahia poderia se
responsabilizar pelo fornecimento de 11,9% do volume necessário de biodiesel para
atender à demanda nacional de B5.
Portanto, no caso da Bahia constata-se a necessidade da implementação de políticas que
atuem em duas frentes distintas. Na primeira, o conjunto de políticas públicas deverá se
64

Quando da elaboração do programa, ainda não havia sido publicada a resolução que autoriza a elevação
do percentual de 2% para 3% de adição de biodiesel ao diesel mineral no ano de 2008.
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voltar para o atendimento das questões necessárias para dar suporte ao plantio de
oleaginosas pela agricultura familiar para a produção de biodiesel. A segunda questão a
ser colocada deverá tratar de ações que viabilizem a exportação de biodiesel pelo estado
baiano, abrangendo as etapas de escoamento e distribuição do produto final. Com base
nessas considerações e nas estratégias analisadas no capítulo anterior para auxiliar a
agricultura familiar no enfrentamento das dificuldades identificadas, emerge a proposta
de um conjunto de políticas a ser adotado pelo governo estadual da Bahia com o
objetivo de promover a inserção da agricultura familiar na cadeia de produção do
biodiesel de forma sustentável. Para tal, recomenda-se a implementação das seguintes
políticas e ações:
9 Fortalecimento das instituições de apoio à agricultura familiar


Incentivo à pesquisa agronômica voltada para as necessidades da
agricultura familiar



Incentivo à pesquisa agronômica em outras oleaginosas (por exemplo: o
pinhão-manso)



Zoneamento Agroecológico



Fomento a estudos sobre a integração sustentável das oleaginosas aos
sistemas produtivos locais



Capacitação das cooperativas em relação ao manuseio e armazenagem de
fertilizantes



Fortalecimento da educação no meio rural



Identificação das especializações técnicas necessárias à cadeia produtiva
do biodiesel



Apoio à rede de assistência técnica e extensão rural



Fortalecimento das associações e cooperativas dos agricultores familiares



Ampliação e monitoramento do acesso ao crédito para a agricultura
familiar



Articulação de políticas públicas

9 Estabelecimento dos mecanismos de difusão de tecnologia


Distribuição de sementes certificadas



Introdução e difusão de técnicas de fixação de água ou de irrigação de
socorro
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Identificação das necessidades do mercado de biodiesel para o
alinhamento das pesquisas voltadas para a agricultura familiar



Incentivo à pesquisa do aproveitamento dos co-produtos

9 Avaliação e discussão do processo de reforma agrária
9 Investimentos em infra-estrutura: melhoria dos sistemas de transporte
O conjunto de políticas proposto busca reunir medidas que tratam das questões cruciais
relacionadas ao plantio de oleaginosas pela agricultura familiar baiana para a produção
de biodiesel, mas certamente não esgota o escopo de instrumentos que podem ser
implementados. A distribuição de sementes certificadas, por exemplo, está atrelada ao
estimulo às pesquisas em melhorias genéticas que possibilitem o desenvolvimento de
cultivares melhoradas e com elevado teor de óleo. A pesquisa agronômica tem muito
para contribuir com inovações tecnológicas que tragam resultados em termos de
quantidade produzida por hectare. Os campos de atuação da pesquisa englobam, ainda,
o estudo de técnicas de manejo de culturas, consórcios com oleaginosas e adaptação das
oleaginosas às condições edafoclimáticas locais. No que se refere às técnicas
disponíveis para a irrigação há um vasto campo de atuação para a esfera pública. As
alternativas vão desde as mais rudimentares a outras mais modernas, como a técnica do
gotejamento. O equacionamento da logística de transporte é outro setor onde o poder
público pode atuar, através de investimentos que estimulem alternativas intermodais,
com o objetivo de reduzir as distâncias percorridas, favorecendo o escoamento da
produção agrícola.
À luz dessas reflexões, pode-se compreender porque os resultados do Cenário de Linha
de Base indicam a tendência de um crescimento tão modesto da produção de óleos
vegetais pela agricultura familiar baiana para a produção de biodiesel. Dentre as metas
estipuladas pelo PROBIODIESEL Bahia, listadas no capítulo 2, a ampliação de áreas
plantadas com as oleaginosas já existentes no estado de modo a atender a meta do B2 na
Bahia e a substituição de 2% do consumo de diesel do estado até o ano de 2008 não
poderão ser cumpridas, a menos que se recorra ao agronegócio.
A terceira meta diz respeito à utilização do girassol e do pinhão manso para a produção
de biodiesel no estado. A introdução da cultura do girassol entre as opções de
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oleaginosas com potencial inserção na cadeia de produção do biodiesel parece
promissora, mas a avaliação dos resultados decorrentes da inclusão do pinhão manso
nesse mesmo conjunto de oleaginosas não pôde ser concretizada. O interesse em relação
ao pinhão manso tem sido grande em função da sua boa adaptabilidade às condições do
Nordeste e por apresentar uma elevada produtividade. Todavia, a inexistência do plantio
da oleaginosa em escala comercial traria um elevado grau de incerteza para os cenários
elaborados. Por esta razão, a oleaginosa não foi incluída na análise e, portanto, não se
pôde avaliar seu potencial para a produção de biodiesel na Bahia.
As visitas de campo à Bahia, realizadas no âmbito do Projeto Petrobras, indicam que os
principais atores do governo estadual que intervêm no meio rural baiano são a
Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária (SEAGRI), a Secretaria de
Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais (SECOMP) e a Empresa Baiana de
Desenvolvimento Agrícola (EBDA), todas constituintes do Comitê Executivo do
PROBIODIESEL Bahia, além da Secretaria do Planejamento (SEPLAN), a Agência
Estadual

de

Defesa

Agropecuária

da

Bahia

(ADAB),

a

Coordenação

de

Desenvolvimento Agrário (CDA), no âmbito da SEAGRI, e a Companhia de
Desenvolvimento e Ação Regional (CAR). Essas instituições têm a força do
reconhecimento político pelas outras instituições e exercem forte influência sobre os
segmentos da agricultura familiar que guardam estreita relação com a cadeia de
produção do biodiesel.
Nas entrevistas realizadas durante as visitas à Bahia ficou claro que as políticas voltadas
para a agricultura familiar não foram prioritárias nas últimas gestões do governo
estadual da Bahia. Com isso, as medidas que deveriam ser tomadas no âmbito do
programa estadual de biodiesel para o atendimento das necessidades dos agricultores
familiares acabaram sendo ofuscadas pela falta de recursos públicos e devido ao baixo
grau de penetração da agricultura familiar junto a SEAGRI. A principal atuação no que
se refere às questões da agricultura familiar ficou por conta da SECOMP, que se
restringiu a ações pontuais e assistencialistas com poder de alcance limitado.
Reconhece-se, no entanto, que o lançamento do PNPB contribuiu para que a cadeia
produtiva de oleaginosas para a produção de biodiesel na Bahia galgasse uma rápida
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dinâmica de crescimento. O quadro inicial do plantio de oleaginosas pela agricultura
familiar baiana apresentava alguma relação, embora não muito promissora, entre este
segmento da agricultura e empresas de máquinas e insumos, além da EBDA,
responsável pelo fornecimento de assistência técnica. As relações estabelecidas entre a
agricultura familiar e empresas de tecnologia e desenvolvimento se mostravam ainda
mais tênues. Com o crescimento do mercado de biodiesel, observou-se a introdução de
novos atores que provocaram alterações substanciais nos fluxos de relações econômicas
e sociais na estrutura dessa cadeia de produção. Novas parcerias foram estabelecidas,
aproximando as empresas produtoras de biodiesel da agricultura familiar, de modo a
cumprir com os requisitos de provisão de assistência técnica estipulados pelo SCS. Esse
novo olhar que se lança sobre o plantio de oleaginosas para a agricultura familiar
possibilita o surgimento e a reestruturação de cooperativas de produção e esmagamento
ligadas à agricultura familiar. Mas para que o PROBIODIESEL Bahia seja bem
sucedido, é imprescindível que o conjunto de secretarias designado para gerir o
programa de biodiesel no estado se articule de forma organizada, criando um ambiente
propício para a concretização de ações que promovam a inserção da agricultura familiar
na cadeia de produção do biodiesel.
O primeiro passo deve ser dado no sentido de entender por que o programa de biodiesel
da Bahia ainda não deslanchou de fato. Muitas das medidas listadas no conjunto de
políticas proposto já estão em curso na Bahia, porém são executadas de forma
ineficiente. A distribuição de sementes certificadas, por exemplo, é tão ineficaz no
estado que grande parte das sementes acaba sendo absorvida por Pernambuco e Minas
Gerais. No caso das políticas de assistência técnica e extensão rural, observa-se a
ausência de mecanismos que garantam o fornecimento de insumos modernos aos
agricultores familiares. Políticas de fomento ao acesso ao crédito, por sua vez, devem
buscar no estado uma vinculação entre a captação dos recursos do PRONAF e ações do
programa, de modo a assegurar a aplicação correta dos recursos. É preciso, ainda,
aumentar a rede de capilaridade de repassadores, reduzindo a distância entre estes e os
agricultores familiares, o que, indiretamente, dificulta a ação de atravessadores.
A insuficiência das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar baiana fica
ainda mais evidente se olharmos para a dificuldade de acesso à água, que faz com que a
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maior parte da agricultura familiar do estado utilize o regime de sequeiro. O Programa
de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semi-Árido: Um Milhão
de Cisternas (P1MC) teve grande importância na região do semi-árido baiano, mas
ainda se encontra uma parcela não desprezível da população ainda enfrenta muita
dificuldade para obter água, tendo que recorrer a longas caminhadas em busca de água.
O município de Irecê, principal centro produtor de mamona do estado, só obteve o
fornecimento de água canalizada para os domicílios há 10 anos atrás.
Outros serviços, fundamentais para garantir uma boa qualidade de vida para os
agricultores e suas famílias, como educação e saúde também necessitam de mais
atenção do estado. Em muitas comunidades, as escolas se restringem ao ensino
fundamental e não há educação e alfabetização para adultos, mesmo sendo esta uma
demanda recorrente por parte dos agricultores.
A adoção de um conjunto de políticas públicas estaduais voltadas para a agricultura
familiar não pode ignorar a realidade apresentada pelos agricultores e pelo meio que os
cerca. No caso da Bahia, fica claro que o governo estadual deve se preocupar em
aprimorar as políticas públicas já existentes e ampliá-las, de modo a sanar as principais
dificuldades enfrentadas pela agricultura familiar e incorporando novos elementos que
permitam sua inserção na cadeia produtiva do biodiesel.
5.3

Lições do caso da Bahia para o Nordeste

Um estudo conduzido em 1996 pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) em conjunto com o Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA) revela a existência de três “países” dentro do Brasil, ou “três Brasis”.
O primeiro seria composto pelos sete estados mais ao sul do país, a saber, Rio Grande
do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso
do Sul, que, juntamente com o Distrito Federal detêm um elevado índice de
desenvolvimento humano. O segundo se estenderia na direção noroeste, a partir do
estado de Minas Gerais, incorporando também sete estados; estes, com nível médio de
desenvolvimento. A terceira área reuniria, por sua vez, os nove estados do Nordeste,
incluindo também o Pará e o Acre, designando aqueles estados em que prevalece um
baixo nível de desenvolvimento humano (IPEA, 1996).
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Mas não é apenas em termos sócio-econômicos que a Bahia se aproxima do restante do
Nordeste. A estrutura fundiária da região também apresenta uma realidade pouco
favorável para os agricultores familiares. A área média dos estabelecimentos familiares
nordestinos é de apenas 17 hectares - o menor valor encontrado quando se compara as
cinco macrorregiões brasileiras. Já os estabelecimentos patronais apresentam, no
Nordeste, uma área média de 269 hectares, quase 16 vezes maior do que aquela da qual
dispõe a agricultura familiar. De acordo com o INCRA/FAO (2000), a Região Nordeste
é a que apresenta o maior contingente de agricultores familiares, representados por
2.055.157 estabelecimentos rurais (aproximadamente 88,3% do total do Nordeste), os
quais ocupam uma área equivalente a 43,5% da área regional. Apesar de produzir
aproximadamente 43% de todo o VBP 65 da região, a agricultura familiar nordestina é
beneficiada por apenas 26,8% do valor dos financiamentos agrícolas do Nordeste
(INCRA/FAO, 2000).
No que se refere ao plantio de oleaginosas pela agricultura familiar, também se
verificam algumas semelhanças com o estado baiano. Ao analisar a região semi-árida do
Nordeste, MONTEIRO (2007) constatou que a variabilidade climática atual provoca
riscos elevados de perda de produção para os agricultores familiares, reconhecendo no
plantio de oleaginosas para a produção de biodiesel uma estratégia que contribui para a
sustentabilidade da agricultura familiar na região. A autora também destaca que a
crescente inserção dos agricultores familiares na cadeia produtiva do biodiesel só será
possível mediante forte apoio governamental.
Este capítulo trouxe reflexões sobre a influência das políticas públicas estaduais na
produção de biodiesel pela agricultura familiar que certamente não se restringem ao
estado baiano. Uma análise mais abrangente mostra que nos demais estados nordestinos
existem casos em que o governo estadual se faz mais presente nas questões relacionadas
à agricultura familiar e produção de biodiesel e outros em que prevalece a falta de apoio
por parte da administração pública.

65

Valor Bruto da Produção Agropecuária
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As visitas realizadas no âmbito do Projeto Petrobras aos estados da Bahia, Minas Gerais
e Ceará revelaram que o resultado obtido em termos de plantio de oleaginosas pela
agricultura familiar muda muito em função do apoio do estado. Algumas das
fragilidades identificadas foram comuns aos três estados, como: a existência de um
passivo ambiental, fragilidade econômica dos agricultores familiares, diversidade de
práticas agrícolas entre os agricultores familiares, condições precárias de assistência
técnica, oferta de crédito limitada, fragilidade institucional e diversidade no que se
refere ao tratamento do cultivo de oleaginosas. Com isso, constata-se que as
dificuldades enfrentadas pelos agricultores familiares não são privilégio da Bahia, mas,
ao contrário, reproduzem-se em outros estados da Região Nordeste.
Nesse sentido, o conjunto de medidas proposto para o estado baiano serve de base para
delimitar o perfil de um programa estadual de apoio à agricultura familiar que viabilize
sua inserção na cadeia produtiva do biodiesel. A eficácia da implementação de tal
conjunto de políticas depende fortemente dos arranjos institucionais existentes no estado
em questão. A articulação destes entre si e com os demais órgãos com aderência à
agricultura familiar deve ser capaz de construir uma rede de capilaridade que envolva os
pequenos municípios, incentivando parcerias e o fortalecimento de associações. É
notória a falta de apoio político à agricultura familiar em pequenas comunidades,
mesmo quando esta representa os interesses da maior parte da população local. O papel
do estado deve ser o de fomentar iniciativas que no futuro possam se tornar
independentes, do ponto de vista gestor e financeiro, mas que dependem de um apoio
inicial para conseguir se efetivar.
Os diferentes organismos de apoio à agricultura familiar, em conjunto, devem oferecer
instrumentos de crédito, assistência e capacitação técnicas, e formação, voltados não só
para as práticas agrícolas, mas também para o mercado de biodiesel. Quanto maior for a
compreensão dos agricultores acerca da importância do seu papel na cadeia de produção
do biodiesel, maior será o incentivo à sua participação. Alguns agricultores oferecem
resistência a se engajar no plantio de oleaginosas, em função de experiências anteriores
mal sucedidas, nas quais, a despeito da dedicação ao plantio, o retorno obtido foi
insatisfatório, fosse por uma safra ruim ou em decorrência dos baixos preços pagos. Um
dos fatores decisivos para minimizar a resistência dos agricultores se dá justamente
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através da garantia de compra, e a preços mínimos, estabelecidos em bases contratuais.
A existência de compradores e de um mercado confiável para o escoamento da
produção funciona como garantia para a estabilidade do agricultor dentro dessa nova
cadeia produtiva.
É preciso estruturar a base dessa cadeia de produção, de modo a eliminar o
aprisionamento dos agricultores familiares aos intermediários, ou atravessadores, que
oferecem baixos preços aos agricultores familiares. Para tanto, os atores governamentais
devem atuar em conjunto com instituições que sejam diretamente ligadas aos
agricultores familiares, estabelecendo uma rede de conexões capaz de ligar os
agricultores familiares a instâncias com reconhecida influência política, através de elos
muito bem estabelecidos e solidificados. Tanto na Bahia, quanto em Minas Gerais e no
Ceará, verificou-se a importância da articulação com movimentos sociais, sindicatos de
trabalhadores rurais e outras organizações da sociedade civil que intervêm no meio
rural.
Na Bahia, o destaque é conferido ao movimento sindical rural, representado pela
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (FAEB), cuja influência
repercute na base produtiva agropecuária, principalmente nos segmentos em que a
atividade agrícola se volta para o cultivo de produtos tradicionais e pela Federação dos
Trabalhadores da Agricultura do Estado da Bahia (FETAG-BA), que exerce controle
sobre a maioria dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais, abrangendo todas as regiões do
estado. Recentemente, ganhou importância um movimento iniciado dentro da FETAGBA e que deu origem à criação da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar
(FETRAF-BA) em 2004. Outros atores ligados à agricultura familiar no estado e que
merecem destaque são os movimentos sociais de base popular, como o Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) o Movimento dos Pequenos Agricultores
(MPA) e o Movimento dos Trabalhadores Acampados e Assentados da Bahia (CETA),
além de organizações não-governamentais como a Fundação de Desenvolvimento
Integrado do São Francisco (FUNDIFRAN) e o Serviço de Assessoria a Organizações
Populares Rurais (SASOP), dentre outros.
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De forma semelhante, encontram-se em outros estados nordestinos, instituições com
forte apelo entre os agricultores familiares, as quais devem ser fortalecidas e articuladas
com o poder público estadual. No Ceará, observa-se uma diversidade de atores ligados à
agricultura familiar, tais como a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
do Ceará (FETRAECE), a FETRAF, o MPA, o MST - Via Campesina e o Movimento
dos Atingidos por Barragens (MAB). Nesse estado, os atores da cadeia do biodiesel se
articulam através dos órgãos institucionais e entes do mercado. A representação dos
agricultores familiares também se dá através de sindicatos, federações e movimentos,
conectados através de associações e cooperativas. O programa estadual de fomento ao
plantio de oleaginosas pela agricultura familiar para a produção de biodiesel representa
a principal rede institucional de apoio à produção de oleaginosas, atuando na
distribuição de sementes certificadas de mamona e oferecendo assistência técnica aos
agricultores.
Os principais gargalos identificados na cadeia de produção de biodiesel no estado do
Ceará se referem à falta de recursos disponíveis, baixo grau de mecanização e
dificuldade de acesso aos insumos produtivos, levando a um resultado de baixa
produtividade. Embora o Banco do Nordeste tenha se pronunciado no sentido de
viabilizar financiamentos para a produção agrícola, poucos resultados puderam ser
observados. Em adição a esses fatores, a inexistência de garantias de comercialização
também dificulta o desenvolvimento da produção de mamona. A despeito dos
incentivos do programa estadual de biodiesel, há pouca disponibilidade de sementes
certificadas e consideráveis atrasos na entrega das sementes e tratores. Como
conseqüência, o plantio, realizado fora da época recomendada, fica ainda mais
vulnerável às adversidades climáticas da região. As discussões sobre os diferentes
arranjos organizacionais que vão se constituir entre os atores identificados e outras
instituições importantes para a inserção da agricultura familiar na cadeia de produção do
biodiesel já estão recebendo maior atenção no estado do Ceará, o que constitui um
diferencial em relação ao estado baiano.
O contexto da produção agrícola familiar com vistas ao mercado de biodiesel no estado
de Minas Gerais não se distancia muito dessa realidade. Um dos elos mais frágeis
identificados corresponde à etapa de esmagamento das oleaginosas para a extração de
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óleo. A pesquisa de campo realizada no âmbito do Projeto Petrobras revelou a
existência de apenas sete esmagadoras no estado de Minas Gerais, excluindo da análise
aquelas voltadas para o atendimento da soja no estado. O estudo confirmou a
importância da atuação das cooperativas de agricultores na organização dessa etapa do
esmagamento, assegurando maior agregação de valor para os agricultores familiares. Os
principais atores sociais de Minas Gerais (movimentos, sindicatos e prefeituras) estão se
articulando com o objetivo de solucionar a questão do esmagamento e das cooperativas
no estado. Outros importantes entraves ao plantio de oleaginosas passam pela
configuração da agricultura familiar no estado, a qual esbarra em fortes restrições no
que se refere à disponibilidade de terras para o plantio. As áreas de chapada, geralmente
utilizadas pelos agricultores para as atividades de extrativismo e pecuária tiveram seu
uso limitado pela plantação de eucaliptos ou pelas cercas das áreas de pastagens
destinadas à pecuária extensiva. Verifica-se ainda um passivo ambiental importante,
decorrente do uso intensivo de insumos agroquímicos e pela destruição das matas
ciliares ao longo dos rios. Nessas condições, os agricultores foram forçados a se refugiar
nos corredores próximos ao leito dos rios, aplicando técnicas de agroecologia como
forma de combater a degradação ambiental existente.
As diferentes situações ilustradas nos estados do Nordeste, no que se refere ao plantio
de oleaginosas pela agricultura familiar para a produção de biodiesel, mostram não só
que muitas das questões levantadas no conjunto de políticas públicas, proposto para o
estado da Bahia, podem nortear a produção agrícola nas unidades familiares em outros
estados do Nordeste, mas que esses outros estados também têm o que oferecer à Bahia.
O conjunto ideal de políticas públicas, portanto, deve levar em consideração todas essas
diversidades, observando as particularidades de cada estado, quando da sua
implementação.
Vale lembrar que os benefícios gerados pela expansão da área plantada com oleaginosas
não se esgotam com o aumento da produção de óleo vegetal. Como conseqüência
imediata, tem-se também a inclusão de um número cada vez maior de agricultores
familiares na cadeia produtiva do biodiesel. MONTEIRO (2007) elaborou dois cenários
distintos para projetar a oferta de matérias-primas, pelo cultivo de oleaginosas, para a
produção de biodiesel no semi-árido nordestino. No cenário 1 da autora, foi considerado
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que cada família de agricultor teria 8 hectares de terra, dos quais 3 seriam aproveitados
para o cultivo de oleaginosas, assim como no Cenário Alternativo da presente
dissertação. Estima-se, neste cenário 1, que 457.000 famílias de agricultores sejam
envolvidas no plantio de oleaginosas para a produção de biodiesel no semi-árido no ano
de 2015. As estimativas deste mesmo cenário indicam que cada família receberia uma
renda anual de R$ 1.183,00 66 em 2015, o que corresponde a uma renda mensal de
aproximadamente R$ 99,00 (MONTEIRO, 2007). Tal valor pode ser considerado muito
baixo, se comparado ao salário mínimo de R$ 380,00, vigente a partir de abril de 2007
(MTE, 2008). No cenário 2 os números são um pouco mais animadores e mostram que
com hipóteses menos restritivas 67 , o número de famílias beneficiadas pode chegar a
609.500 no semi-árido nordestino, superando em 33% aquele apresentado pelo cenário
1. A renda anual, neste caso, alcançaria R$ 2.363,00 (MONTEIRO, 2007). Mesmo
assim, a renda mensal seria inferior ao salário mínimo. Ainda no que se refere à geração
de renda, a utilização dos co-produtos deve ser vista como uma oportunidade de
incrementar o rendimento financeiro das famílias, o que só se viabilizará com
investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D).
De um modo geral, a produção de mamona no Nordeste declinou cerca de 57,0% nos
últimos três anos. Contudo, espera-se uma recuperação significativa para a próxima
safra, o que pode ser parcialmente atribuído aos programas de apoio à produção de
oleaginosas para a produção de biodiesel, adotados pelas administrações públicas da
região (CONAB, 2008c). Para que a expansão da área plantada com oleaginosas e o
aumento da produção, almejados pelos governos estaduais nordestinos, se concretizem,
será preciso um esforço ainda maior do que o que foi empreendido até então.
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Este valor foi obtido a partir da renda líquida por oleaginosa, que cresce com o aumento da
produtividade, multiplicada pela projeção de área plantada do cenário em questão e considerando o
cultivo de oleaginosas em 3 hectares, a cada 8ha pertencentes à família de agricultores (MONTEIRO,
2007).
67
MONTEIRO (2007) considerou no cenário 2, como área disponível para a expansão das oleaginosas na
região do semi-árido, a área máxima estimada em 3,5 milhões de hectares. No cenário 1, considerou-se
que em 2015 seria ocupada uma área total de 1,3 milhões de hectares (MONTEIRO, 2007).
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
6.1 Conclusões
A inserção da agricultura familiar na cadeia de produção de biodiesel deu novo fôlego
às políticas públicas voltadas para o meio rural. Em particular, para a Região Nordeste,
a estratégia de integrar a agricultura familiar à política energética de produção de
biodiesel traz embutida a possibilidade de geração de renda e emprego para um grande
contingente populacional, alheio ao processo de desenvolvimento da região. Nesse
contexto, a inclusão de um ator de peso como a Petrobras na produção nacional de
biodiesel é um claro sinal de que as apostas do Governo Federal na produção do
biocombustível foram altas.
Apesar desse esforço, foi evidenciado logo de início que os incentivos federais têm se
mostrado insuficientes para alavancar a produção nacional de biodiesel e criar uma
oferta firme de óleo vegetal pela agricultura familiar. Ao final de 2007, a produção
nacional de B100 foi de 0,4 bilhão de litros, o que representa menos da metade do
volume de biodiesel necessário para atender a demanda estimada de B2 no primeiro
semestre desse ano de 2008, que passará à B3 no dia 1º de julho. A utilização de
oleaginosas cultivadas pela agricultura familiar na produção de biodiesel também não
foi alcançada a contento. Verificou-se a utilização maciça da soja por parte dos
produtores de biodiesel devido, principalmente, à falta de outras matérias-primas no
mercado.
Para avaliar em que medida as políticas públicas estaduais poderiam contribuir para a
inserção da agricultura familiar na produção de biodiesel, foi preciso, primeiramente,
entender o funcionamento dos mecanismos federais propostos no PNPB. No capítulo 2
foram destacadas as condições de obtenção do SCS, retratando o empenho do Governo
Federal em incorporar a agricultura familiar na cadeia de produção do biodiesel.
Embora o PNPB contemple o uso de diversas oleaginosas, no que se refere ao Nordeste,
a estrutura tributária do programa incentiva exclusivamente o plantio de mamona,
sobretudo na região semi-árida. Os programas estaduais nordestinos, por sua vez,
incentivam o plantio de outras oleaginosas pela agricultura familiar, além da mamona,
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para a produção de biodiesel, tais como: algodão, dendê, girassol e pinhão manso. É o
caso do PROBIODIESEL Bahia, estabelecido em consonância com o PNPB. As ações
de apoio do programa foram pensadas tanto para a fase agrícola quanto para a industrial,
visando integrar de forma eficiente as diferentes etapas que compõem a cadeia de
produção do biodiesel no estado. Além de dispor de um programa próprio, desenvolvido
para fomentar a inserção da agricultura familiar na cadeia de produção de biodiesel, a
Bahia apresenta os elementos necessários para que se possa avaliar o impacto das
políticas públicas estaduais na produção de óleo vegetal com vistas ao mercado de
biodiesel.
O potencial das oleaginosas selecionadas para a utilização como matéria-prima na
produção de biodiesel foi avaliado no capítulo 3. Esse novo nicho de mercado no qual
se insere a agricultura familiar impõe como meta a maior obtenção possível de óleo
vegetal, o que requer uma avaliação dos elementos que exercem influência sobre o teor
de óleo presente nos grãos, bem como do próprio processo de extração de óleo. Tais
fatores foram analisados, por serem constituintes da base da cadeia de produção de
biodiesel, a partir das peculiaridades de cada oleaginosa. A análise mostra que mesmo
aquelas oleaginosas que não apresentam um teor de óleo elevado podem proporcionar
um rendimento bastante superior com a adoção de práticas agrícolas adequadas. A
participação da agricultura familiar na produção de óleo vegetal para a produção de
biodiesel é ainda pequena, mas há potencial para crescimento sem que se comprometa a
qualidade final do produto.
O capítulo 4 se debruça sobre as principais dificuldades enfrentadas pela agricultura
familiar baiana com o objetivo de esclarecer os motivos que impedem uma maior
participação desta na produção de óleo vegetal. A análise das fragilidades que permeiam
o sistema produtivo, assim como as deficiências no provimento de assistência e
capacitação técnicas, dificuldades de acesso ao crédito e à terra e problemas
relacionados à infra-estrutura física, além das próprias condições apresentadas pelos
agricultores familiares, caracterizados por uma vulnerabilidade sócio-econômica
importante, mostram que há espaço para a atuação pública. Foram identificadas,
portanto, uma série de medidas que podem ser adotadas pelo poder público estadual,
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com o potencial de superar os obstáculos ao plantio de oleaginosas pela agricultura
familiar baiana para a produção de biodiesel no estado.
Para avaliar o impacto da adoção de tais medidas, foram elaborados, no capítulo 5, dois
cenários de oferta de óleo vegetal produzido pela agricultura familiar baiana para
atender à demanda de biodiesel no estado, considerando as metas estabelecidas pelo
PNPB. O Cenário de Linha de Base denota a tendência atual da produção baiana de óleo
vegetal, com base na área destinada ao plantio de oleaginosas no estado e produtividade
apresentada pelas mesmas. Já no Cenário Alternativo, as projeções pressupõem um
comprometimento maior por parte do governo estadual da Bahia, no que se refere às
questões relacionadas à agricultura familiar.
Os resultados obtidos refletem as conseqüências positivas da adoção de políticas
públicas estaduais destinadas à agricultura familiar, tanto no que se refere à área
plantada com oleaginosas para a produção de biodiesel, quanto em relação ao aumento
de produtividade alcançado pelas mesmas. Estima-se que no ano de 2015 o aumento da
área cultivada com oleaginosas para a produção de biodiesel alcance 100 mil hectares
no Cenário de Linha de Base, o que representa aproximadamente 19,0% da área que
poderia ser incorporada pela agricultura familiar no Cenário Alternativo. A combinação
desse aumento de área plantada com o incremento obtido na produtividade faz com que
a produção de óleo vegetal obtida neste cenário assuma uma curva de crescimento
exponencial entre 2008 e 2015. Estima-se que ao final do período em destaque, a
produção de óleo vegetal do Cenário de Linha de Base represente apenas 11,1% da
produção que poderia ser alcançada em um contexto de maior apoio ao plantio de
oleaginosas pela agricultura familiar no estado baiano. Dentre as oleaginosas
selecionadas para a análise, a que mais se sobressai é a mamona, sendo responsável por
68,1% da produção de óleo vegetal no Cenário de Linha de Base em 2015 e 44,4% no
Cenário Alternativo, no mesmo ano. Tal divergência se deve às alterações previstas no
mix de oleaginosas utilizado para a produção de biodiesel no estado da Bahia, que
prevêem um aumento gradual da participação das demais oleaginosas, chegando em
2015 a uma situação de maior aproveitamento do potencial das oleaginosas
selecionadas.
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No que se refere à produção de biodiesel, verifica-se que no Cenário de Linha de Base o
fornecimento de óleo vegetal pela agricultura familiar baiana não é suficiente para
suprir à demanda de B2 no estado. Ainda que todas as oleaginosas selecionadas fossem
consideradas, a produção total de biodiesel estimada para o ano de 2008 fornece menos
que 5% do volume requerido para cumprir, no estado da Bahia, a meta estipulada pelo
PNPB. Nem mesmo no ano de 2015 seria possível suprir a demanda de biodiesel no
estado, levando a Bahia a uma condição de importadora do biocombustível, o que
contraria as previsões atuais do governo estadual. Mesmo no Cenário Alternativo, não
seria possível cumprir tal meta em 2008. Isso mostra que a despeito das projeções
otimistas do Cenário Alternativo, que estima o potencial máximo da contribuição da
agricultura familiar para a produção de biodiesel no estado, os resultados alcançados
não são satisfatórios. De todo modo, a velocidade do aumento de produção de óleo
vegetal neste cenário é muito maior do que no Cenário de Linha de Base. A produção de
biodiesel se recupera de tal forma que em 2013 a demanda de B5 no estado da Bahia
poderia ser plenamente atendida no Cenário Alternativo, permitindo a venda do
biocombustível para outros estados. Tais resultados confirmam a hipótese assumida no
inicio da dissertação de que uma atuação mais incisiva por parte do governo estadual
pode viabilizar a contribuição da agricultura familiar para a produção de biodiesel para
as metas estabelecidas pelo PNPB.
A disponibilidade de dados se colocou como uma limitação na elaboração deste
trabalho. A produção de biodiesel no estado da Bahia é muito recente, portanto a análise
inicial para a construção dos cenários só dispôs dos dados de 2006 e 2007. Outro ponto
frágil foi a questão do plantio de girassol no estado, que teve início em 2005 e cujos
valores apresentaram tamanha variação em tão curto espaço de tempo que não foi
possível detectar uma tendência de crescimento, ou retração, da produção. Nesse caso,
foi necessário recorrer a dados nacionais, fazendo as devidas ponderações.
No que se refere à projeção de área plantada, foram utilizados os censos e 1996, com
considerável defasagem, e 2006, cujos números, ainda preliminares, apresentam um
detalhamento muito inferior ao do censo de 1996, o que comprometeu muito a análise.
Outra limitação importante do presente estudo se refere às estimativas do potencial de
aproveitamento das terras do estado para o plantio de oleaginosas. A análise tratou do
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estado como um todo, por incluir o dendê, cujo plantio ocorre nas zonas litorâneas, e
desconsiderou as restrições hídricas apresentadas pelo semi-árido baiano, que são
determinantes para a distribuição do plantio de oleaginosas nessa região. Ainda assim,
guarda o mérito de permitir uma avaliação da adoção de políticas públicas estaduais que
beneficiem o setor agrícola baiano, identificando se os impactos decorrentes de fato
recaem sobre a agricultura familiar do estado.
Deve ser observado que o aumento estimado da produção de biodiesel no Cenário
Alternativo só é capaz de atender a demanda de biodiesel no estado da Bahia mediante o
plantio de diversas oleaginosas. Esse ponto reforça a urgência da adoção de políticas
públicas por parte do governo estadual, tendo em vista que os incentivos federais para a
Região Nordeste têm foco exclusivo no plantio de mamona. As reflexões sobre as
dificuldades enfrentadas pela agricultura familiar e a discussão feita no capítulo 4 sobre
as diversas medidas que podem ser adotadas para eliminar, ou ao menos reduzir tais
dificuldades, culminaram na proposta de um conjunto de políticas a ser adotado pela
esfera pública como estratégia para facilitar a inserção da agricultura familiar na cadeia
de produção do biodiesel.
A análise final feita no capítulo 5 mostra que os resultados obtidos são válidos não só
para o estado da Bahia, mas também para outros estados da Região Nordeste, guardadas
as devidas proporções. Não é recomendável transpor um conjunto de medidas adotado
em um estado para outro com características semelhantes, sem levar em conta fatores de
ordem cultural e institucional, fundamentais para o sucesso de sua implementação. Mas
fica claro que a adoção de políticas públicas estaduais pode exercer um papel
fundamental na cadeia de produção de biodiesel, incentivando a inserção da agricultura
familiar nesse novo contexto e promovendo o desenvolvimento regional.
6.2

Recomendações

As análises feitas no presente estudo privilegiaram as políticas públicas estaduais
capazes de promover o fortalecimento da base da cadeia de produção do biodiesel. No
entanto, o conjunto de medidas avaliado não esgota as possibilidades de atuação da
esfera pública estadual no que se refere às questões voltadas para a agricultura familiar,
nem tampouco no que diz respeito à produção de biodiesel.
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Em relação à agricultura familiar, é preciso que as políticas de fomento ao plantio de
oleaginosas sejam conciliadas com políticas públicas que promovam o desenvolvimento
rural sustentável, buscando estratégias sinérgicas que permitam o convívio com as
condições do Nordeste. Verifica-se uma correlação fortíssima entre degradação
ambiental e degradação social, sobretudo na porção semi-árida da região. Por esta razão,
cabe avaliar com mais cuidado os impactos decorrentes da cadeia produtiva do biodiesel
nos índices ambientais da região.
Reconhece-se a importância de se aprofundar conhecimentos de modo a permitir o
equacionamento dos problemas que afligem a agricultura familiar, principalmente no
que diz respeito à geração de ocupação e renda. Tais questões foram apenas
tangenciadas por este estudo, mas merecem um olhar mais cuidadoso. Avanços futuros
seriam importantes no sentido de avaliar as possibilidades de agregação de valor para os
agricultores familiares na cadeia produtiva do biodiesel. O cultivo de oleaginosas
depende de análises de suporte dos mercados alimentício, químicos e farmacêuticos
para o óleo, de pluma, para o algodão e de torta, para todas as oleaginosas consideradas,
de modo a permitir o aproveitamento dos resíduos e, quando houver, de parte da
produção. Os co-produtos precisam ter seu escoamento garantido, e preferencialmente
em mercados diferentes dos atuais, onde possam ser valorizados.
A geração de renda para os agricultores familiares poderá advir não somente do plantio
de oleaginosas, consorciadas ou não, e da receita proveniente da venda da torta gerada
no processo de extração de óleo, mas também dos diferentes arranjos produtivos que
poderão se consolidar nessa cadeia de produção. A verticalização da cadeia produtiva
do biodiesel é um tema que deveria constar nos próximos estudos. Diferentes
organizações produtivas podem se mostrar mais adequadas para a produção de biodiesel
a partir de determinadas oleaginosas, em detrimento de outras. A análise deve
considerar fatores como o custo de produção das oleaginosas, o preço do óleo e o preço
da matéria-prima no mercado. Atualmente, verificam-se diferentes níveis de
verticalização da cadeia de produção do biodiesel, mas a maior parte das usinas opta por
comprar a matéria-prima diretamente dos agricultores. Os contra-exemplos cabem à
Petrobras, que prefere não assumir a etapa de esmagamento dos grãos, comprando o
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óleo diretamente das associações e cooperativas de agricultores, e à Brasil Ecodiesel,
que assume o grau máximo de verticalização, dentre as empresas produtoras de
biodiesel no país, através do estabelecimento das fazendas comunitárias. A ausência de
tais estudos prejudica tanto os produtores de biodiesel quanto os agricultores familiares,
pois contribui para a ineficiência do processo produtivo de biodiesel no país.
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8. ANEXO A – DESCRIÇÃO DAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O
COMITÊ EXECUTIVO DO PROBIODIESEL BAHIA


Secretaria de Infra-estrutura (SEINFRA): responsável pela execução das
políticas públicas referentes à energia, transportes e comunicação e pela
regulação, controle e fiscalização da qualidade dos serviços públicos oferecidos.
A importância desta secretaria para o comitê remete à sua capacidade de
formular, implementar e avaliar a política de energia e transportes do governo
baiano. A implantação e manutenção de uma infra-estrutura adequada,
rodoviária e hidroviária, são fundamentais para o estabelecimento de uma
logística eficiente para a cadeia de produção do biodiesel.



Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI): cabe a esta secretaria o
fortalecimento da base científica e tecnológica, facilitando a articulação
empresarial e a integração das instituições responsáveis pela produção de ciência
e tecnologia no estado e entre essas e os setores empresariais. Além de
coordenar o programa de biodiesel da Bahia, a SECTI atua como Secretaria
Executiva da Rede Baiana de Biocombustíveis.



Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB): seu papel se
resume ao financiamento de projetos de pesquisa, concessão de bolsas, melhoria
da base laboratorial e apoio aos eventos ligados às áreas de ciência, tecnologia e
inovação. Dessa forma, garante-se a consolidação da base científica que serve
aos interesses de todo o mercado de biodiesel na Bahia, fornecendo subsídios
para que as demandas mais estratégicas sejam atendidas e possibilitando uma
aceleração do processo de desenvolvimento.



Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração (SICM): formula e executa a
política de desenvolvimento e apoio à indústria, ao comércio e à mineração no
estado. Sua importância para o programa de biodiesel está ligada ao apoio à
macro e à micro localização dos empreendimentos, ao enquadramento dos
projetos nos benefícios fiscais oferecidos pelo estado e à divulgação das
oportunidades de investimento na cadeia industrial do biodiesel.
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Secretaria da Agricultura, da Irrigação e Reforma Agrária (SEAGRI): promove,
coordena e incentiva programas de pesquisas, estudos, levantamento e análise
sobre o desenvolvimento das principais oleaginosas no estado. A SEAGRI é
responsável por fornecer assistência técnica ao produtor rural, implementar a
política de financiamento e aquisição de insumos necessários para o plantio de
oleaginosas, incentivar a organização dos agricultores através de associações e
cooperativas e viabilizar projetos voltados para o desenvolvimento de produtores
rurais.



Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA): contribui para o
desenvolvimento agropecuário do estado, através da geração e transferência de
conhecimentos e tecnologias competitivas. No que se refere ao programa a
EBDA atua através da assistência técnica e extensão rural, apoiando os
agricultores na aplicação de técnicas agronômicas e gerenciais, e através do
fomento às linhas de pesquisa voltadas para o melhoramento genético vegetal,
manejo de culturas e transferência tecnológica, dentre outras.



Secretaria de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais (SECOMP):
identifica, cadastra, capacita e financia os agricultores familiares, organizados
através de cooperativas e associações, criando condições para que eles possam
se inserir na cadeia produtiva do biodiesel. A SECOMP também apóia o
desenvolvimento de pesquisas com vistas ao fortalecimento tecnológico da
agricultura familiar.



Agência de Fomento do Estado S.A. (DESENBAHIA): atua no fomento ao
desenvolvimento econômico e social do estado, garantindo recursos técnicos e
financeiros que possam incentivar o desenvolvimento sustentável. O
DESENBAHIA fornece assistência técnica e financeira para o PROBIODIESEL
BAHIA, articulando a captação de recursos junto a outros agentes financeiros,
além de operar linhas de financiamento do BNDES e do BNB com o objetivo de
financiar a implementação de empreendimentos agroindustriais na Bahia.
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