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Em 2004 foi instituído o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel
(PNPB) que incentiva a participação da agricultura familiar na cadeia produtiva de
biodiesel, impulsionando o desenvolvimento rural e a inclusão social desses
trabalhadores rurais. O PNPB determinou a partir de 2008 a obrigatoriedade de adição
de 2% de biodiesel ao diesel, denominado B2 e, a partir de 2010, o B5 passou a
vigorar. Entretanto, após dois anos de obrigatoriedade da mistura, mais de 80% da
matéria-prima para produção do biodiesel é proveniente de grandes produtores de
soja do centro-oeste. Sendo assim, o foco do presente trabalho foi levantar as
principais limitações e oportunidades para a agricultura familiar participar do programa,
a partir da análise dos parâmetros de concepção e condução do PNPB e das
principais etapas da cadeia agrícola de oleaginosas no semiárido. O estudo se voltou
para o Ceará por ser o Estado que incentiva sobremaneira a participação dos
agricultores familiares por intermédio de subsídios associados à adoção de práticas
agrícolas agroecológicas.
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ANALYSIS OF THE FEASIBILITY TO INTEGRATE THE SEMI-ARID FAMILY
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In 2004, it was established the National Program for Production and Use of
Biodiesel (PNPB) which encourages the participation of family farming in the
biodiesel production chain, boosting rural development and social inclusion of these
workers. From 2008 on, the PNPB decided that it would be mandatory the add 2%
of biodiesel into diesel, named B2, and from 2010 on, the obligation of B5 was
imposed. However, after two years of mandatory mixing, over 80% of the raw
material for biodiesel production comes from large producers of soybeans in the
Midwest. Thus, the focus of this study was to identify the main constraints and
opportunities for family farming to participate in the program, based on the analysis
of design parameters and guiding PNPB and the main stages of the agricultural
seeds in the semi-arid. The study focused on Ceará as it is the state that greatly
encourages the participation of small farmers through subsidies associated with the
adoption of agro-ecological farming practices.
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1 – INTRODUÇÃO

A crescente preocupação com as mudanças climáticas vem estimulando cada vez
mais a busca por alternativas de energia para substituir os combustíveis fósseis.
Particularmente, o setor de transporte que, segundo o IEA (2007a), foi responsável por
23% das emissões mundiais de gás carbônico em 2007, tem pesquisado artifícios para
reduzir as emissões de gases efeito estufa (GEE). Uma alternativa potencial são os
biocombustíveis líquidos que estão sendo utilizados em motores de combustão interna
para substituir os derivados de petróleo, como gasolina e diesel mineral.

Segundo o IEA (2007b), esses combustíveis emitem apenas o carbono que é
capturado pela fotossíntese para o crescimento das plantações1. Contudo, apesar
dessa questão não ser o foco do presente trabalho, é de extrema importância ressaltar
que o sistema produtivo dos biocombustíveis envolve diversas etapas, desde o
preparo do solo até a distribuição do combustível, que variam caso a caso. Portanto,
essas etapas precisam ser detalhadas no que tange às emissões de GEE para a
comprovação do seu potencial de mitigação às mudanças climáticas. Conforme LA
ROVERE e OBERMAIER (2009), estudos recentes revelam para se obter ganhos
significativos em termos de redução de GEE, é fundamental que os biocombustíveis
sejam plantados em terras degradadas ou abandonadas. Recentemente, a UNFCCC
lançou a metodologia ACM0017 para obtenção de créditos de carbono a partir
produção de biodiesel proveniente do cultivo de oleaginosa (UNFCCC, 2009).

Nesse contexto, diversos países estão implementando políticas públicas para
fortalecer a produção e o uso de biocombustíveis, como os Estados Unidos, países da

1

Não se aplica para a produção de biodiesel via rota metílica.

1

União Européia, Índia, Malásia e China. No Brasil, há o histórico de incentivo ao etanol
de cana-de-açúcar, e mais recentemente ao biodiesel proveniente de diversas
oleaginosas. Em 2004, foi instituído o Programa Nacional de Produção e Uso de
Biodiesel (PNPB) que tem como objetivo produzir esse combustível de forma técnica e
economicamente sustentável, e propiciar a inclusão social e o desenvolvimento
regional a partir da geração de emprego e renda para os trabalhadores rurais.

O PNPB convencionou a obrigatoriedade de adição de 2% de biodiesel ao diesel
comercializado ao consumidor, denominado B2, a partir de 2008. Inicialmente, a
obrigatoriedade do B3 e do B5 estava prevista para 2011 e 2013, respectivamente.
Todavia, o Governo Federal antecipou a obrigatoriedade do B3 para o segundo
semestre de 2008, e o B5 passou a vigorar a partir de 1° de janeiro de 2010.

A partir da análise da concepção do programa é possível diagnosticar que o foco do
PNPB é desenvolver a qualidade de vida de produtores rurais do semiárido. Para tal, o
governo instituiu um modelo tributário diferenciado por região produtora e tipo de
produção, na medida em que foram atribuídos benefícios fiscais às indústrias que
adquiriram matéria-prima originada da agricultura familiar nas regiões Norte, Nordeste
e no Semiárido.

Entretanto, após dois anos de obrigatoriedade da mistura de biodiesel no diesel, mais
de 80% da matéria-prima para produção do biodiesel é proveniente de grandes
produtores de soja do centro-oeste. Dessa forma, como a implantação do PNPB é
bastante recente, existem ainda muitos desafios a serem superados para que o
programa alcance seus principais objetivos, sobretudo a inserção de agricultores
familiares no programa.
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De acordo com o Governo Federal, o PNPB é sustentado por três pilares – econômico,
social e ambiental, o que torna importante pesquisar os limites e as oportunidades
socioambientais do programa para apontar as principais fragilidades nesse contexto,
ainda mais levando em consideração que os pequenos agricultores familiares não tem
acesso ao mercado.

Além disso, é de extrema importância frear o êxodo rural-urbano que propicia o
esvaziamento

do

campo

e

o

progressivo

desaparecimento

das

pequenas

propriedades, e gera, ainda, um considerável problema para as cidades, onde a
abundância de mão de obra de baixa qualificação não é absorvida de forma regular.
Os problemas sociais decorrentes se estendem desde os elevados níveis de violência
pessoal até os baixos níveis de escolaridade (ABRAMOVAY e CAMARANO, 1999).

1.1 - Objetivos geral e específicos

O objetivo geral da dissertação é levantar os pontos críticos à inserção da agricultura
familiar do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel e propor ações
específicas para a inclusão social e desenvolvimento rural no semiárido. A dissertação
terá como foco sugerir medidas para fortalecer a agricultura familiar de oleaginosas no
semiárido, respeitando os princípios da agroecologia2.

Os objetivos específicos são: identificar as principais dificuldades enfrentadas pela
agricultura familiar no que tange ao plantio de oleaginosas no semiárido; analisar os
parâmetros regulatórios do PNPB e os impactos deles sobre a agricultura familiar;
2

O desmatamento e as queimadas, por exemplo, são práticas comuns no preparo da terra pelos

agricultores familiares do Nordeste, que além de destruírem a cobertura vegetal, prejudicam a
manutenção de populações da fauna silvestre, da qualidade da água e da ciclagem dos nutrientes,
contribuindo para a emissão de GEE. Portanto, devem ser incentivadas práticas agrícolas adequadas
para aumentar a produtividade das oleaginosas (consorciadas com alimentos) e minimizar os impactos
ambientais.
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identificar possíveis mudanças desses parâmetros para uma maior contribuição da
agricultura familiar na produção de biodiesel; e por último analisar a viabilidade de
estender as soluções propostas para outras regiões semi-áridas do país.

1.2 – Metodologia

Primeiramente foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a concepção e
condução do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) e do
Programa de Biodiesel do Ceará e suas principais dificuldades para inserir o agricultor
familiar. Posteriormente, foi realizada uma revisão bibliográfica e uma sintetização das
limitações específicas da cadeia agrícola de oleaginosas para a inclusão da agricultura
familiar no PNPB. Para conhecer a realidade de perto e melhor embasar a formulação
do problema, foi realizada uma pesquisa de campo no interior do Ceará entre os dias
26 Janeiro e 06 de Fevereiro de 2009, que englobou tanto visitas aos agricultores
familiares e sindicatos de trabalhadores rurais, como reuniões com a Petrobras
Biocombustível, Brasil Ecodiesel e Ematerce, entre outras instituições.

1.3 – Organização do Trabalho

Neste capítulo introdutório tem-se a apresentação do tema de pesquisa, seus objetivos
gerais e específicos, e a abordagem metodológica do presente trabalho. A inclusão
social de agricultores familiares nas regiões mais frágeis no país é destaque nos
objetivos do PNPB, o que justifica a pesquisa das limitações e oportunidades para
inserção desses trabalhadores no programa.

O capítulo 2 apresenta primeiramente o histórico do biodiesel no cenário mundial e
nacional. Em seguida, o PNPB é evidenciado, com destaque para seus objetivos,
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diretrizes e concepções. Posteriormente, são apresentadas de forma resumida as
características climáticas e socioeconômicas do Semiárido. Por fim, aspectos da
agricultura familiar do nordeste são detalhados, sobretudo na região do semiárido,
com destaque para os serviços de assistência técnica rural.

O capítulo 3 aponta as principais limitações e oportunidades à inclusão da agricultura
familiar no PNPB observadas na pesquisa de campo e na revisão bibliográfica.
Primeiramente são discutidos os principais entraves à participação dos agricultores
familiares a partir dos principais parâmetros de concepção e condução do PNPB: Selo
Combustível Social, acesso ao crédito aos agricultores familiares e leilões de
biodiesel. Posteriormente, as limitações para a inserção dos agricultores familiares são
evidenciadas a partir da análise das principais etapas da cadeia agrícola de
oleaginosas no semiárido.

No capítulo 4, apresentam-se as diretrizes do Programa de Biodiesel do Ceará e
inicia-se os estudos de caso propostos nessa dissertação. Primeiramente, o contexto
para a produção de oleaginosas no Ceará é evidenciado, abordando aspectos
socioeconômicos e ambientais. Mais adiante, a cadeia de mamona tanto da Brasil
Ecodiesel, quanto da Petrobras Biocombustível é definida e, posteriormente, todos
esses aspectos são explorados de uma forma mais detalhada no Município de Pedra
Branca.

No Capítulo 5, são apresentadas as lições do estudo de caso para inserir a agricultura
familiar do semiárido no PNPB e em seguida são destacados os principais requisitos
para viabilizar a participação da agricultura familiar da região no Programa Nacional de
Biodiesel. O último capítulo apresenta as conclusões do estudo e recomendações para
trabalhos futuros.
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2 – O BIODIESEL, O PNPB e a AGRICULTURA FAMILIAR DO SEMIÁRIDO
2.1 - Contexto Histórico
2.1.1 - Biodiesel no Mundo

O biodiesel é um combustível renovável e biodegradável que pode ser obtido por
diferentes processos como o craqueamento, a esterificação e a transesterificação.
Esse último é o processo mais utilizado a nível nacional e consiste, em suma, numa
reação química de óleos ou gorduras animais e vegetais com um álcool (metanol ou
etanol), estimulada por um catalisador. Os produtos desta reação são um éster
(biodiesel) e a glicerina, considerada um co-produto (MME, 2008).

A primeira patente da produção de biodiesel foi desenvolvida no Brasil, em 1980, pelo
Prof. Expedito Parente da Universidade Federal do Ceará. Entretanto, depois do
contra-choque do petróleo não houve incentivos suficientes para a produção de
biodiesel em escala comercial no Brasil. Neste meio tempo, os Estados Unidos, países
europeus e asiáticos avançavam nas pesquisas com biocombustíveis. Hoje o biodiesel
vem sendo testado em várias partes do mundo, países como Argentina, Estados
Unidos, Malásia, Alemanha, França, Itália, entre outros já produzem biodiesel
comercialmente.

A União Européia (UE) produz em escala comercial desde 1992. A principal matériaprima utilizada é a colza e sua atual capacidade instalada é de aproximadamente
dezesseis milhões de toneladas (EBB, 2008). A Alemanha, seguida da França e Itália
são os grandes produtores. Estes países já possuem políticas que obrigam a adoção
de 5% de combustíveis renováveis na frota de veículos.
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Segundo o F.O.LICHTS e AGRA (2009), durante o período de 2002 a 2008, a
produção de biodiesel da UE cresceu de 1,2 para mais de 7 milhões de toneladas. A
tendência é que essa produção aumente gradativamente, tendo em vista que na UE, o
percentual obrigatório de combustíveis renováveis no setor de transportes está
previsto para 5,75% e 10%, em 2010 e 2020, respectivamente (EBB, 2008).
Importante salientar que cada país deve traçar a sua estratégia de acordo com a
percentagem de veículos que funcionam com diesel e gasolina.

Nos Estados Unidos, a principal matéria-prima utilizada para produção de biodiesel é a
soja. O percentual de mistura autorizado (não obrigatório) no país é de 20%, os
Estados da Carolina do Norte e Minessota aprovaram uma lei em 2002 que obriga a
mistura de 2% de biodiesel no diesel. A capacidade nacional de produção de biodiesel
em 2009 ultrapassou 7 milhões de toneladas (F.O.LICHTS e AGRA, 2009).

A grande motivação para o uso do biodiesel nos Estados Unidos foi a melhoria da
qualidade do meio ambiente. Em 2004, foi estabelecida uma série de incentivos fiscais
à produção e uso do biodiesel. O Job Creation Act prevê um crédito fiscal aos
produtores de biodiesel proveniente de óleos virgens, bem como crédito às
distribuidoras e refinarias para cada ponto percentual de biodiesel misturado ao óleo
diesel mineral.

Em países da Ásia e Oceania como Japão, Austrália, China e Índia, existem grandes
consumidores de combustíveis fósseis, mas também grandes produtores de óleos
vegetais. Atualmente, cerca de 80% da produção mundial de óleo de palma, utilizado
para fins alimentares, é proveniente da Malásia e Indonésia. Segundo o BNDES
(2007), a Índia tem investido no pinhão manso, entre outras oleaginosas. De acordo
com BIODIESELBR (2008d), 33 (trinta e três) milhões de hectares improdutivos foram
disponibilizados para o cultivo de oleaginosas no país.
7

Na China, cinco unidades de transesterificação a partir de óleo de canola e de óleo de
fritura usado produzem biodiesel, atendendo a especificações similares à americana,
definidas pela norma ASTM D6751. A terceira maior empresa de petróleo chinesa
(CNOOC) firmou acordo com uma exportadora de óleo de palma da Malásia para
fornecer biodiesel. A CNOOC construirá uma planta na ilha Hainan (localizada no sul
da China) com capacidade para 120 mil toneladas (BNDES, 2007).

A Malásia iniciou a construção de plantas que irão ofertar um combustível híbrido
formado de 95% de diesel e 5% de óleo de palma. A empresa responsável pelas
plantações se associou à Cremer Oleo GmbH & Co alemã para construir duas plantas
de biodiesel, uma na Malásia e outra em Cingapura (BNDES, 2007). A Tabela 1
apresenta os percentuais de mistura de biodiesel em cada país, segundo
levantamento do Centro de Conhecimento em

Agronegócio,

publicado em

BIODIESELBR (2008d).

Tabela 1 – Políticas de Adoção de Biodiesel no Mundo
% Mistura
Autorização
20%
5,75 % (2010)
10% (2020)

Observações
A lei federal dá um crédito tributário de U$ 0,50 por galão para
uso no transporte. Alguns estados obrigam a utilização de 2%.
Incentivo aos produtores de combustíveis renováveis e
tributação elevada dos combustíveis de petróleo

ALEMANHA

5%

Maior produtor Mundial de Biodiesel. O Governo Alemão
concede subsídios de 47 euros para cada 100 metros cúbicos
de biodiesel, que estão sendo reduzidos gradativamente.

FRANÇA

5%

Meta para 2010 : 8%; Frota de ônibus urbano deve usar 30%.
Produtores estão isentos de pagar 22 centavos de euro do
imposto sobre combustível por metro cúbico de biodiesel.

ITÁLIA

5%

CANADÁ
ARGENTINA
CHINA

2% (2010)
5% (2010)
Autorização

INDONÉSIA
MALÁSIA

2% (2010)
5%

INDIA

5%

EUA
EUROPA

Isenção fiscal de 4% sobre a produção e uso.
Desoneração tributária para indústria do biodiesel por 10 anos.
Meta de atender 15% das suas necessidades energéticas em
2020.
Para 2010, a meta é produzir 976,9 milhões m³ de biodiesel.
5% equivale a 440 milhões de metros cúbicos.
Cerca de 33 milhões de hectares de um total de 130 milhões
de hectares improdutivos foram disponibilizados para o cultivo
de oleaginosas.
Fonte: BIODIESELBR (2008d)
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2.1.2 – Biodiesel no Brasil
O incentivo à produção de biodiesel no Brasil teve início em 1975 com o PROÓLEO
(Programa de Produção de Óleos Vegetais para Fins Energéticos), e a primeira
patente mundial foi registrada na década de 80. Conforme mencionado no subitem
anterior, nesta época não houve incentivo do governo para a implantação de um
programa brasileiro de biodiesel, mas despertou iniciativas tanto no setor público,
como no privado. Em 1983 começaram os testes de misturas de biodiesel com outros
combustíveis em veículos a partir do programa OVEG (Programa de Óleos Vegetais).

Segundo FERREIRA (2006), esses testes levantaram curvas de desempenho e de
consumo específico, em plena carga e em cargas parciais. Os óleos de palma e soja
apresentaram melhores desempenhos que o óleo diesel puro. Os óleos de babaçu,
amendoim e de girassol apresentaram consumos específicos equivalentes ao do óleo
diesel. Embora tenham constatado a viabilidade técnica do biodiesel como
combustível, esse programa foi paralisado devido ao impedimento da produção em
escala industrial, pois os custos de produção do biocombustível em relação ao diesel
eram elevados.

Entretanto, o preço do barril de petróleo variou em virtude de questões geopolíticas,
como a Guerra do Golfo, em 1991, a alta dos preços no mercado internacional no
início de 2000, as guerras do Afeganistão e Iraque, em 2002 e 2003, respectivamente,
e hoje em dia, principalmente por causa do aumento da demanda e da escassez de
reservas. Apesar das descobertas de reservas brasileiras, a produção de diesel
nacional esteve sempre aquém do consumo, devido à estrutura do parque nacional de
refino (TAPANES, 2008).
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Isso estimulou a busca pela diversificação da matriz energética visando tanto a
segurança, quanto a auto-suficiência energética. Em 2003, como tentativa de
diversificar a oferta de combustíveis no país, diminuir a importação de diesel de
petróleo e gerar emprego e renda no campo, o Ministério de Ciência e Tecnologia
lançou o Programa Brasileiro de Biocombustíveis. Este programa foi iniciado com 4
grupos de trabalho, três destes grupos atuaram na definição da viabilidade e
competitividade sob os pontos de vista técnico, econômico e socioambiental e o quarto
na especificação técnica do biodiesel.

A oficialização do Programa Brasileiro de Produção de Biodiesel ocorreu em 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. Um grupo interministerial coordenado pela Casa Civil da
Presidência da República encarregado de apresentar estudos sobre a viabilidade de
utilização de óleo vegetal foi instituído nesta época composto por representantes de
mais de 11 ministérios. Ressalta-se que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis (ANP), a EMBRAPA e o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) também são responsáveis pelo funcionamento do
programa (BRASIL, 2005).

No mês subseqüente foi promulgada a lei 11.097 que estabelece percentuais mínimos
de mistura do biodiesel ao diesel comercializado ao consumidor. Foi determinado que
entre 2005 e 2007 a obrigatoriedade de adição de 2% de biodiesel ao diesel
comercializado ao consumidor, denominado B2, seria opcional. Inicialmente, a
obrigatoriedade do B3 e do B5 estavam previstas para 2011 e 2013, respectivamente.
Contudo, em 14 de março de 2008, o Conselho Nacional de Política Energética
(CNPE) promulgou uma resolução que adiantou a obrigatoriedade do B3 (3% de
biodiesel e 97% de diesel) para 1° julho de 2008. Para suprir a demanda do B3
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precisam ser produzidos, aproximadamente, 1,2 bilhão3 de metros cúbicos de
biodiesel por ano, cerca de 100 milhões de metros cúbicos por mês.

No mês subsequente, o governo brasileiro adiantou o B4 para o segundo semestre de
2009. Dessa forma, a demanda do segundo semestre de 2009 aumentou de 600
milhões para 800 milhões de metros cúbicos de biodiesel. Em outubro de 2009, o
governo adiantou o B5 para janeiro de 2010, três anos antes do prazo estabelecido
pela Lei 11.097/2005. Assim, a demanda para atender o B5 em 2010 é de
aproximadamente 2 bilhões de metros cúbicos (EPE, 2008).

2.2 – Produção Nacional de Biodiesel

Segundo a ANP (2010a), a produção de biodiesel no país foi iniciada em 2005, porém
ainda de forma incipiente. A Tabela 2 apresenta a produção de biodiesel por região de
2005 até 2009. No primeiro ano de análise foram produzidos 736 m³ de biodiesel,
conforme ilustra o Gráfico 1. No ano seguinte, a produção aumentou para
aproximadamente 70.000 m³. Em 2007, a produção continuou crescente, alcançando
cerca de 400.000 m³. Em 2008, a produção aumentou cerca de 190% para atender a
obrigatoriedade do B2 no primeiro semestre do ano, e do B3 no segundo. A produção
de 2009 aumentou em torno de 25% em relação ao ano anterior, em torno de 1,5
milhão m³.

3

Cálculo baseado no Balanço Energético Nacional (EPE, 2008).
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Tabela 2 – Produção de Biodiesel (m³) por Região – 2005 a 2009

Regiões
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Total

Produção de Biodiesel (m³)
2005
510,40
(69,33 %)
156,37
(21,24 %)
0,00
(0,00 %)
43,82
(5,95 %)
25,57
(3,47 %)
736,16

2006
2.420,90
(3,51 %)
34.797,86
(50,43 %)
10.121,37
(14,67 %)
21.561,90
(31,25 %)
99,95
(0,14 %)
69.001,98

2007
26.588,64
(6,58 %)
172.200,45
(42,59 %)
125.808,12
(31,12 %)
37.023,43
(9,16 %)
42.708,50
(10,56 %)
404.329,14

2008
15.983,46
(1,37 %)
125.909,52
(10,79 %)
525.537,37
(45,06 %)
185.594,15
(15,91 %)
313.350,41
(26,87 %)
1.166.374,91

2009
37.414,00
(2,57 %)
145.634,00
(10,00 %)
581.907,00
(39,96 %)
254.213,00
(17,46 %)
436.905,00
(30,01 %)
1.456.073,00

Fonte: ANP (2010a)

Analisando os dados da Tabela 2, verifica-se que em 2007 a região Nordeste foi a que
mais produziu biodiesel. Em 2008, a região centro-oeste aumentou sua produção
significativamente, sendo responsável por aproximadamente 45% da produção de todo
país, apesar dos incentivos do governo para agricultura familiar das regiões Norte e
Nordeste. Neste mesmo ano, enquanto as regiões Sul e Sudeste participaram com
26,87% e 15,91% da produção, respectivamente, as regiões Nordeste e Norte
contribuíram com cerca de 10,79% e 1,37% da produção nacional de biodiesel.

Em 2009, em todas as regiões a produção foi crescente. Nas regiões Sul e Sudeste a
produção de 2009 foi cerca de 36 e 39% superior ao ano anterior. Nas regiões CentroOeste e Nordeste, a produção aumentou em torno de 11 e 16%, no mesmo período.
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Gráfico 1 – Produção de Biodiesel (m³) Anual por Regiões – 2005 a 2009
Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2010a)

Segundo a ANP (2010b), em fevereiro de 2010, há 63 usinas com autorização da ANP
para operação e 48 com autorização para comercialização do B100, conforme
apresentado na Tabela 3. A capacidade instalada do país no referido mês,
considerando apenas as usinas com autorização para comercialização e registro
especial na Receita Federal é 4163,38 mil m³ de biodiesel por ano, aproximadamente
o dobro da demanda para produção do B5. Importante salientar que a empresa
Agrenco/MT, usina com grande capacidade produtiva, está em recuperação judicial
por conta das dívidas decorrentes de sua atividade no agronegócio, por conseguinte,
esta empresa perdeu sua autorização para comercialização do B100.
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Tabela 3 – Usinas de Biodiesel: Volume (mil m³) Autorizado de Operação e de
Comercialização de Biodiesel por Regiões

Unidades Industriais

Município/UF

CENTRO - OESTE

Autorização
Operação¹
(mil m³/ano)

Autorização
Comercialização
(mil m³/ano)

1772,51

1453,44

1 ADM

Rondonópolis/MT

343,80

343,80

2 Agrenco

Alto Araguaia/MT

235,30

-

3 Caramuru

São Simão/GO

225,00

225,00

4 Granol

Anápolis/GO

220,68

220,68

5 Fiagril

Lucas do Rio Verde/MT

147,58

147,58

6 Cooperbio

Cuiabá/MT

122,40

122,40

7 Binatural

Formosa/GO

108,00

108,00

8 Barra Álcool

Barra do Bugre/MT

58,82

58,82

9 Biocamp

Campo Verde/MT

55,44

55,44

10 Araguassú

Porto Alegre do Norte/MT

36,00

36,00

11 Tauá Biodiesel

Nova Mutum/MT

36,00

-

12 CLV

Colider/MT

36,00

36,00

13 Coomisa

Sapezal/MT
S. Miguel do
Araguaia/GO

36,00

36,00

29,41

-

15 Agrosoja

Sorriso/MT

28,80

28,80

16 Biocar

Dourados/MS

10,80

10,80

17 Biopar

Nova Marilândia/MT

8,40

8,40

18 Usibio

Sinop/MT

7,20

-

19 Caibiense

Rondonópolis/MT

5,40

5,40

20 Beira Rio Biodiesel

Terra Nova do Norte/MT

4,32

4,32

21 Tecnodiesel

Sidrolândia/MS

3,96

-

22 Bio Óleo
Grupal
23 Agroindustrial

Cuiabá/MT

3,60

3,60

Sorriso/MT

3,60

-

24 Rondobio

Rondonópolis/MT

3,60

-

25 CooperFeliz

Feliz Natal/MT

2,40

2,40

26 KGB

Sinop/MT

1,80

-

14 Bionorte

27 Ssil

Rondonópolis/MT

1,80

1,80

28 Vermoehlen

Rondonópolis/MT

1,80

-

29 Cooperbio

Lucas do Rio Verde/MT

1,44

-

931,43

917,03

SUL
30 Granol

Cachoeira do Sul/RS

335,99

335,99

31 Oleoplan

Veranópolis/RS

237,60

237,60

32 BSBios

Passo Fundo/RS

159,84

159,84

33 Brasil Ecodiesel

Rosário do Sul/RS

129,60

129,60

34 Biopar

Rolância/PR

43,20

43,20

35 BigFrango

Rolância/PR

14,40

-

36 Biolix

Rolância/PR

10,80

10,80
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Unidades Industriais

Município/UF

Autorização
Operação¹
(mil m³/ano)

SUDESTE

Autorização
Comercialização
(mil m³/ano)

908,59

805,63

37 Biocapital

Charqueada/SP

274,12

274,12

38 Bracol
Petrobras
39 Biocombustível

Lins/SP

201,68

201,68

Montes Claros/MG

108,62

108,62

40 Granol

Campinas/SP

90,00

-

41 Bioverde

Taubaté/SP

88,23

88,23

42 Fertibom

Catanduva/SP

50,40

50,40

43 SP Bio

Sumaré/SP

24,98

24,98

44 Cesbra

Volta Redonda/RJ

21,60

21,60

45 Soyminas

Cássia/MG

14,40

14,40

46 B-100

Araxá/MG

10,80

10,80

47 Fusserman

Barbacena/MG

10,80

-

48 Innovatti

Mairinque / SP

10,80

10,80

49 Abdiesel

Araguaia/MT

2,16

-

803,14

802,24

NORDESTE
50 Brasil Ecodiesel

Iraquara/BA

129,60

129,60

51 Brasil Ecodiesel

Itaqui/MA

129,60

129,60

52 Coomanche
Petrobras
53 Biocombustível
Petrobras
54 Biocombustível

Simões Filho/BA

120,60

120,60

Candeias/BA

108,62

108,62

Quixadá/CE

108,62

108,62

55 Brasil Ecodiesel

Crateús/CE

108,00

108,00

56 Brasil Ecodiesel

Floriano/PI

97,20

97,20

57 Nutec

Fortaleza/CE

0,90

-

185,04

185,04

129,60

129,60

16,20

16,20

NORTE
58 Brasil Ecodiesel

Porto Nacional/TO

59 Amanzonbio

Ji Paraná/RO

60 DVH Chemical

Tailândia/PA

12,60

12,60

61 Agropalma

Belém/PA

10,80

10,80

62 Biotins

Paraíso de Tocantis/TO

9,72

9,72

63 Ouroverde

Rolim de Moura/RO
TOTAL

6,12

6,12

4600,71

4163,38

Notas: (1) Considerado 360 dias de operação.
Fonte: ANP (2010b).

A partir da análise dos dados da Tabela 3, observa-se que em 2009 a Região CentroOeste é aquela com maior volume autorizado para comercialização, cerca de 1.500 mil
m³/ano, enquanto a Região Norte, o menor – 185 mil m³/ano. Apesar das regiões
Sudeste, Nordeste e Sul possuírem praticamente a mesma capacidade autorizada
para comercialização (Sudeste e Nordeste - 800 mil m³/ano e Sul - 900 mil m³/ano),
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conforme apresentado na Tabela 2, a região Sul produziu 71% mais que o Sudeste
que produziu um volume 75% maior que o Nordeste. Tal divergência revela que região
Sudeste, e principalmente, o Nordeste estão com uma capacidade instalada bastante
ociosa em relação à região Sul, o que pode ser verificado no Gráfico 2.

Gráfico 2 – Capacidade Instalada e Produção de Biodiesel (mil m³) por Região em 2009
Fonte: Elaboração própria a partir de ANP (2010a, 2010b)

Importante destacar que há projetos significativos para as regiões Centro-Oeste, Sul e
Nordeste. Segundo a BIODIESELBR (2008a), está previsto para 2010, a construção
da Petrobras Premium (PE) de 300 mil m³, da Brasil Bioenergia (MS) de 100 mil m³ e
da Cbear (PR), de 600 mil m³. Se esses três projetos forem concluídos irão somar
praticamente um bilhão de metros cúbicos à capacidade instalada do país.

No que diz respeito às matérias-primas utilizadas para fabricação do biodiesel, a soja
e a gordura animal predominam, de acordo com os dados divulgados pela ANP
(2010c). A falta de matéria-prima alternativa à soja é considerada um dos principais
gargalos do programa de biodiesel. O Gráfico 3 apresenta os percentuais de cada
matéria-prima utilizada para fabricação de biodiesel em 2009.
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Gráfico 3 – Matéria-Prima (%) Utilizada para Fabricação de Biodiesel em 2009
Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2010c)

De acordo com este levantamento, a participação da soja como matéria-prima para
produção de biodiesel em 2009foi de aproximadamente 80%, seguida pela gordura
animal cuja participação foi de 16,5%. O óleo de algodão vem em terceiro lugar, mas
com uma parcela pouco representativa na indústria. Já a mamona, apesar de todo o
incentivo do governo, não teve participação significativa. Tal fato revela que as
empresas que compraram mamona da agricultura familiar venderam o óleo para o
mercado de óleo lubrificante e/ou cosméticos que paga R$ 4,1 mil a tonelada do óleo
de mamona, contra R$ 1,6 mil a tonelada do óleo de soja (BIODIESELBR, 2009c).

2.3 – Apresentação do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel

O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) tem como objetivo
produzir biodiesel de forma técnica e economicamente sustentável, em diversas
regiões, a partir de diferentes matérias-primas. Além disso, visa a redução das
importações de diesel e petróleo, a diversificação da matriz energética e
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principalmente a inclusão social e o desenvolvimento regional via geração de emprego
e renda para os agricultores familiares (BRASIL, 2008).

Conforme ABRAMOVAY e MAGALHÃES (2007), o PNPB volta-se, claramente, à
inclusão social, criando oportunidades para integrar agricultores familiares à oferta de
matéria-prima para produção de biodiesel, a partir da produção consorciada com
alimentos, evitando, assim a monocultura. Naturalmente, para que a estrutura desse
novo mercado fosse formada, uma nova relação entre os agentes foi estabelecida.
Conforme o autor, é inédito, a nível internacional, o vínculo declarado entre a oferta de
matérias-primas para a produção de biocombustível, e a geração de renda pela
agricultura familiar, sob o patrocínio do Estado e a operacionalização de empresas
privadas.

Dessa forma, como foi estabelecido, o PNPB integra elementos inovadores enquanto
política pública ao criar condições para que parte da oferta de matéria-prima venha de
unidades produtivas, que sem intervenção, dificilmente teriam participação no
mercado. A Figura 1 ilustra essa nova relação entre os agentes envolvidos no
programa (ABRAMOVAY e MAGALHÃES, 2007).
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Figura 1 – Agentes envolvidos no Programa Nacional de Produção de Biodiesel
Fonte: Modificado de ABRAMOVAY e MAGALHÃES (2007)

Portanto, o grande desafio é pensar de que forma essas relações podem ser
sustentáveis para a produção do biodiesel Brasil, sobretudo no semiárido, região
escolhida para pesquisa. Nas próximas seções deste capítulo são apresentadas a
estrutura e a condução do programa nacional de biodiesel até final de 2009. No
capítulo subsequente os principais pontos críticos destes parâmetros à inclusão da
agricultura familiar no PNPB são apontados, e propostas para o avanço do programa
no âmbito sócio-ambiental são apresentadas.

2.3.1 - Selo Combustível Social

O Selo Combustível Social (SCS) foi instituído pelo Decreto 5.297, de 06/12/2004 e é
uma identificação concedida pelo MDA aos produtores de biodiesel que promovem a
inclusão social, geram emprego e renda aos agricultores familiares enquadrados pelo
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Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)4. Para ser
considerado um agricultor familiar os seguintes critérios devem ser atendidos: não
possuir, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; utilizar
predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu
estabelecimento ou empreendimento; ter renda familiar predominantemente originada
de atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento
e dirigir seu estabelecimento ou empreendimento com sua família (BRASIL, 2006).

O processo de concessão do Selo está dividido em duas etapas: a primeira é o
enquadramento social atendendo aos critérios da Instrução Normativa (IN) N° 01 do
MDA, de 19 de Fevereiro de 2009. Através deste enquadramento a empresa obtém o
direito de contrair melhores condições de empréstimos financeiros e de concorrer nos
leilões de venda de biodiesel que são organizados pela ANP. A segunda etapa
concretiza-se quando as empresas, cumprindo com o projeto negociado com o
governo, obtêm o Selo que lhes confere a redução nos pagamentos dos tributos
federais proporcionais às compras de matérias-primas da agricultura familiar (MDA,
2008b).

Dentre os critérios mais importantes enumerados na IN N° 01 para a concessão do
SCS está o percentual mínimo de aquisição de oleaginosas provenientes da
agricultura familiar. Este percentual varia conforme a região do país e é calculado em
relação ao custo de aquisição anual total de matéria-prima. Inicialmente, este
percentual era de 50% para a região Nordeste e Semiárido; 10% para as regiões Norte

4

O PRONAF é um programa do Governo Federal para apoiar o desenvolvimento rural sustentável e
garantir segurança alimentar, fortalecendo a agricultura familiar, por meio de financiamentos a
agricultores, bem como as suas associações e cooperativas. Esse programa foi criado em 1995 para
atender o pequeno produtor rural de forma diferenciada, mediante apoio financeiro ao desenvolvimento de
suas atividades agropecuárias e não agropecuárias, exploradas com a força de seu trabalho e com o de
sua família. O programa se divide em quadro modalidades: operações de Crédito Rural (Custeio e
Investimento); atividades de Infra-estrutura e Serviços Municipais; atividades de pesquisa e extensão rural
e ações de capacitação e profissionalização dos agricultores (MDA, 2008b).
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e Centro- Oeste e 30% para as regiões Sudeste e Sul. Entretanto, importantes
alterações foram incorporadas a este regulamento à luz das principais dificuldades
contestadas pelos produtores de biodiesel do país. Ressalta-se que as principais
dificuldades analisadas nesta pesquisa fazem referência à inserção de agricultores
familiares na cadeia produtiva de biodiesel.

A primeira mudança, ainda incipiente, foi estabelecida em maio de 2008. O decreto
inicial dava isenção de impostos somente para o dendê e a mamona quando
produzidos pela agricultura familiar no Norte e Nordeste. Como essas culturas não
tiveram resultado considerável, o governo liberou o selo para todas as oleaginosas da
região, desde que cultivada sob as condições do Zoneamento Agrícola (MDA, 2008b).

Posteriormente, outras mudanças foram incorporadas através da promulgação da
nova Instrução Normativa n° 01 do MDA, de 19 de fevereiro de 2009. O percentual
para aquisição de matéria-prima da agricultura familiar passou para 30% nas regiões
Nordeste, Sudeste e Sul. Nas regiões Norte e Centro-Oeste, o percentual foi alterado
para 10% até a safra de 2009/2010, e subirá 15% na safra seguinte. Outra alteração
relevante foi a possibilidade de incluir no custo de aquisição de matéria-prima da
agricultura, gastos relativo à análise de solos e doações de insumos e serviços, tais
como: sementes, mudas, adubos, corretivo de solo, horas-máquina e combustível.

Ressalta-se que esses valores precisam ser comprovados por meio de nota fiscal do
fornecedor e recibo emitido pelo agricultor familiar da doação correspondente.
Acrescenta-se, ainda, que para incentivar o cultivo de matérias-primas diferentes da
soja, o valor de aquisição da matéria-prima será multiplicado por 1,5 (um e meio)
quando se tratar de matéria-prima adquirida em regiões sob o zoneamento agrícola ou
recomendação técnica emitida por órgão público competente.
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Além disso, com o intuito de melhorar a qualidade da assistência técnica prestada aos
agricultores familiares, esses serviços agora também podem ser contabilizados no
custo anual com aquisição de oleaginosas. Os itens que podem ser considerados
restringem-se ao salário dos técnicos contratados, as despesas com deslocamento,
hospedagem, alimentação e material didático, todas contabilizadas até no máximo
20% do salário do técnico. Importante salientar que a soma desses itens limita-se, em
relação ao valor da aquisição da matéria em si, a 100% para as regiões Norte,
Nordeste e Semiárido, e 50% para as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

O Selo Combustível Social também inovou quanto à obrigação da prestação dos
serviços de assistência, que passou a ser componente obrigatório do contrato. A nova
legislação obriga o produtor de biodiesel a entregar um plano de assistência técnica ao
solicitar a concessão do SCS. Este plano deve contemplar no mínimo: descrição do
quadro de funcionários da assistência técnica, com sua respectiva inscrição na
entidade de classe e funções; identificação da área de atendimento de cada técnico;
descrição da metodologia empregada na assistência, e deve ser entregue junto com o
plano de visitação às propriedades.

A nova legislação estabelece que sejam adotadas técnicas participativas e vivenciais
nas ações de capacitação, capazes de estimular a organização associativa e
cooperativa. Ainda, a IN N°01/2009 preescreve também que as equipes de assistência
auxiliem os agricultores a acessarem políticas públicas com mais facilidade.
Acrescenta-se, ainda, que conforme a nova legislação, para garantir mais qualidade
aos serviços de assistência técnica, cada técnico poderá responsabilizar-se por no
máximo 150 famílias de agricultores familiares.

Ademais, a legislação recomenda novos fatores na implementação da assistência e
capacitação técnica: segurança e soberania alimentar; produção diversificada e
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consorciada; respeito à cultura e aos conhecimentos dos agricultores familiares;
manejo adequado da água e do solo; rotação de culturas, dentre outros. Segundo a IN
N° 01/2009, a adoção desses fatores facilitaria a integração de práticas convencionais
e agroecológicas, como adubação química e orgânica e o uso de agentes biológicos e
naturais. Esses princípios devem respeitar as especificidades locais.

O estabelecimento de contratos com os agricultores familiares devem ser negociados
com a participação de uma representação dos agricultores familiares, como sindicatos
de trabalhadores rurais, federações afiliadas à Confederação Nacional dos
Trabalhadores da Agricultura (Contag), Federação dos Trabalhadores da Agricultura
Familiar (FETRAF) e Associação Nacional dos Pequenos Agricultores (ANPA), entre
outras instituições credenciadas pelo MDA (MDA, 2008b). A partir da instituição da IN
N° 01/2009, os contratos devem conter uma identificação e concordância com os
termos contratuais dessas entidades de representação do agricultor familiar, conforme
redação do § 2° do Art. 7° desta legislação, contendo o Cadastro de Pessoa Física
(CPF) e a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) de cada agricultor familiar. As
principais questões relativas à DAP estão detalhadas no item 3.2.1.

A última atualização do MDA referente às empresas com Selo Social foi realizada em
dezembro de 2009 e, no mês de março de 2010, a BIODIESELBR (2010b) divulgou
que seis usinas perderam o SCS, sendo quatro da Brasil Ecodiesel no Nordeste e
duas no Centro Oeste – Agrenco e CLV. A capacidade instalada dessas quatro usinas
da BED é aproximadamente 465 mil m³ e as do Centro-Oeste somam cerca de 270 m³
instalado. Ressalta-se que essas usinas podem recuperar o SCS depois de um ano,
segundo BIODIESELBR (2010b). Dessa forma, existem 26 empresas detentoras do
Selo Combustível Social apresentadas na Tabela 4, que representam cerca de 50%
das usinas que possuem autorização para comercializar a produção.
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Tabela 4 - Empresas Detentoras do Selo Combustível Social por Região

Empresa

UF

NORDESTE
1
2
3

Comanche
Petrobras
Biocombustível
Petrobras
Biocombustível

Capacidade
Instalada
(mil m³)
337,84

BA

120,6

BA

108,62

CE

108,62

NORTE

158,40

4

Brasil Ecodiesel

TO

129,6

5

Agropalma

PA

28,8

CENTRO-OESTE

1195,02

6

Binatural

GO

108

7

Caramuru

GO

187,5

8

Granol

GO

220,68

9

Adm

MT

343,8

10 Agrosoja

MT

28,8

11 Barralcool

MT

58,82

12 Biocamp

MT

55,44

13 Araguassú

MT

36

14 Fiagril

MT

147,58

15 Biopar

MT

8,4

SUL

906,24

16 Brasil Ecodiesel

RS

129,6

17 Bsbios

RS

159,84

18 Granol

RS

336

19 Oleoplan

RS

237,6

20 Biopar

PR

43,2

SUDESTE

614,00

21 Biocapital

SP

274

22 Bioverde

SP

88

23 Bracol

SP

125,71

24 Fertibom

SP

50,4

25 Granol

SP

90

26 Petrobras

MG

108,62

Fonte: MDA (2010) e BIODIESELBR (2010b)

Os dados da Tabela 4 revelam que na região Centro-Oeste está o maior número de
empresas possuidoras do selo, são dez usinas com capacidade instalada de
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aproximadamente 1200 mil m³ de biodiesel/ano. Em segundo lugar está a região Sul
com cinco empresas detentoras do SCS e uma capacidade instalada em torno de 900
mil m³ de biodiesel por ano. A capacidade instalada com SCS da região Sudeste é de
aproximadamente 600 mil m³, enquanto na região Nordeste, 340 mil m³ e na região
Norte, aproximadamente, 160 mil m³ de biodiesel por ano.

O rigor para a manutenção do selo social aumentou na medida em que as empresas
precisam informar trimestralmente sobre contratos e aquisições de matérias primas e,
anualmente, sobre os serviços de assistência técnica ao MDA. A avaliação do
cumprimento dos requisitos do SCS deve ser feita anualmente pelo MDA, ou ao
detectar indícios de irregularidade. Ressalta-se que para cumprir os critérios de
assistência, o produtor deve entregar, ao final de cada safra, um relatório contendo a
síntese das atividades desenvolvidas junto as agricultores familiares, as ocorrências
de sinistros que resultarem em redução ou frustração de safras, bem como a
produtividade alcançada em cada comunidade/vila/assentamento (Inciso IV, art. 22).

Os empreendimentos tidos como aptos à aquisição do SCS são beneficiados com a
redução no pagamento de PIS/PASEP e COFINS que variam de acordo com a
oleaginosa e a região onde a mesma é plantada, conforme tabela 5. Estes tributos
podem ser cobrados de duas formas; ou como uma alíquota percentual que incide
sobre o preço do produto, ou como uma alíquota específica, que consiste em um valor
fixo por metro cúbico de biodiesel comercializado. A Tabela 5 apresenta o modelo
tributário do biodiesel comparado com o do diesel.
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Tabela 5– Quadro Comparativo do modelo tributário do biodiesel e do diesel mineral
Agricultura

Agricultura

Agronegócio,

Regra Geral

Diesel

Familiar

Familiar

Norte, Nordeste ou

(demais

Mineral

Impostos

Norte, Nordeste ou

Outras regiões

Semiárido com

regiões, formas

Federais

Semiárido

qualquer oleaginosa

de agricultura e

(Qualquer

matéria-prima)

Oleaginosa)
CIDE

Inexistente

Inexistente

Inexistente

PIS/PASEP

R$0.00/m³

R$0.07/ m³

R$ 0.151/ m³

(100% redução)

(68% redução)

(32% redução)

R$0.00/ m³

R$0.07/ m³

R$ 0.151/ m³

(100% redução)

(68% redução)

(32% redução)

e Cofins
Total
Impostos
Federais

Inexistente

R$ 0.070/ m³

R$ 0.222/ m³

R$ 0.148/ m³

R$ 0.222/ m³

R$ 0.218/ m³

Fonte: MDA (2008a)

Os dados revelam que o modelo tributário busca atender os princípios orientadores
básicos do PNPB, promover a inclusão social e reduzir disparidades regionais
mediante a aplicação de um percentual maior de redução dos impostos nas regiões
mais carentes do país: o Norte e o Nordeste, sobretudo o Semiárido, mas esse
mecanismo não está sendo suficiente para agregar mais famílias de agricultores
familiares ao programa. Acrescenta-se que como as regiões que apresentam o maior
percentual de aquisição de matéria-prima da agricultura familiar são justamente essas,
a assistência e capacitação nessas áreas foi considerada primordial pelo governo para
atender os objetivos do programa.
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2.3.2 – Acesso ao Crédito

O PRONAF foi instituído, em 1995, como instrumento para impulsionar a agricultura
familiar. Os objetivos específicos do programa incluem ajustar as políticas públicas à
realidade da agricultura familiar e aprimorar os serviços de apoio ao desenvolvimento
do trabalhador rural. Conforme AVZARADEL (2008), o programa se dispõe a viabilizar
a infra-estrutura para desenvolver os processos produtivos e melhorar a qualidade de
vida da população rural. Adicionalmente, visa melhorar a qualificação profissional dos
agricultores familiares para que eles possam acompanhar os avanços tecnológicos do
setor agrícola.

O MDA vem desenvolvendo algumas parcerias importantes no que se refere ao crédito
rural5. O Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) foi o pioneiro e instituiu
no ano de 2004 um programa de crédito para projetos de biodiesel, prevendo,
inicialmente, o financiamento de até 90% dos projetos com Selo Combustível Social e
até 80% sem o Selo. Ressalta-se que o principal critério considerado pelos bancos na
concessão do crédito é a garantia de comercialização tanto da produção agrícola
quanto do biodiesel. Segundo WILKINSON e HERRERA (2008), o BNDES financiou
dez projetos de produção de biodiesel com R$ 466,1 milhões, cerca de 80% do custo
total de implantação.

Os financiamentos do BNDES são destinados a todas as fases de produção do
biodiesel, entre elas: agrícola, produção de óleo bruto, armazenamento, logística,
beneficiamento

de

sub-produtos,

aquisição

de

máquinas

e

equipamentos

homologados. A assistência do Banco do Brasil ao setor produtivo é feita por meio da
5

Os dois principais tipos de crédito rural para a produção de biodiesel são: o crédito de custeio e o de
investimento. No primeiro, os recursos para o financiamento das despesas que são feitas em cada
plantio, safra ou ciclo de produção. No último, os recursos são para o financiamento da implantação,
ampliação e modernização da infra-estrutura de produção e serviços agropecuários (MDA, 2008a).
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disponibilização

de

linhas

de

financiamento

de

custeio,

investimento

e

comercialização, colaborando para a expansão do processamento de biodiesel no
país, a partir do incentivo à produção de matéria-prima, à instalação de plantas
agroindustriais e à comercialização (BRASIL, 2008).

Posteriormente, o MDA negociou com o Banco do Brasil (BB), Banco do Nordeste
(BNB) e Banco da Amazônia para o atendimento das demandas de crédito PRONAF
para custeio e investimento de oleaginosas para biodiesel. 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. Mas na
prática, esses investimento beneficiam os produtores de biodiesel e não os
agricultores familiares.

O Pronaf Biodiesel foi criado para possibilitar o agricultor familiar obter mais um crédito
custeio. 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. Os tipos de investimentos financiados são o custeio
da produção e a aquisição de máquinas, entre outros (MDA, 2009c).

Uma nova regra do Pronaf é a abertura do crédito para o agricultor familiar do
microcrédito - grupo B (renda bruta anual até 2 mil), maioria no Nordeste.
Anteriormente, esse grupo só podia usar o recurso do crédito para investimento,
agora, mas a partir de abril de 2008, pode conseguir crédito custeio para o cultivo da
mamona. Esta mudança incentiva o agricultor familiar do semiárido nordestino a
plantar o feijão em consórcio com a mamona (MDA, 2008d).
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2.3.3- Leilões de Biodiesel

Os leilões foram adotados pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE)
como um mecanismo de incentivo à produção de biodiesel no país. São organizados
pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e existe
basicamente um comprador - a Petrobras. Para que um produtor de biodiesel possa
competir nesses leilões é preciso que esteja autorizado pela ANP a exercer a atividade
de produção de biodiesel; seja detentor de Registro Especial da Secretaria da Receita
Federal e do Selo Combustível Social e esteja cadastrado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (ANP, 2009).

As diretrizes dos leilões sofreram algumas alterações desde a criação do programa.
Na formatação atual dos leilões, os volumes são adquiridos para atender a demanda
dos três meses posteriores. A definição do volume a ser ofertado é baseado no
dimensionamento realizado pela ANP para que a mistura obrigatória de biodiesel ao
óleo diesel seja cumprida. Ressalta-se que 80% desse volume é comercializado em
um primeiro leilão, exclusivo para empresas detentoras do Selo Combustível Social.
Os 20% restantes são leiloados em pregão aberto a todos os produtores autorizados
pela agência reguladora.

O funcionamento dos leilões de biodiesel acontece na modalidade de leilão inverso, ou
seja, ganha quem ofertar o menor preço. Todos os participantes partem de um mesmo
preço máximo de referência definido com antecedência pela ANP. Durante a primeira
rodada de negociações, cada usina faz ofertas por três lotes de biodiesel que juntos
podem somar até 80% de seu volume total autorizado. Para a segunda rodada são
considerados aprovados os lotes de menor valor até o limite de 30%6 acima do volume
alvo definido pela ANP. Assim, as empresas aprovadas para a segunda rodada têm a
6

Por exemplo, se o volume alvo for 100m³, passam para a segunda etapa lotes somando até 130m³.
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chance de fazer lances mais competitivos em relação aos classificados na primeira
rodada. Arrematam-se os lotes de menor valor até o limite do volume alvo. Com o fim
da segunda rodada, os vencedores dos leilões são conhecidos, pois as negociações
são anônimas.

Até fevereiro de 2010, foram realizados dezesseis leilões de biodiesel organizados
pela ANP, sendo o primeiro em novembro de 2005 e o último em novembro de 2009.
Outros seis leilões foram realizados objetivando a formação de estoques estratégicos
que são mantidos pela Petrobras para garantir o abastecimento na eventualidade de
uma quebra de produção. O volume total arrematado nos dezesseis leilões da ANP foi
de 4037,20 mil m³ (ANP, 2009). Nos seis leilões de estoque foram negociados 362,74
mil m³ (BIODIESELBR, 2008d), co

No 1° leilão foram arrematados 70 mil m3 por quatro empresas e no leilão seguinte
participaram nove empresas que negociaram 170 mil m3. O preço médio de venda do
metro cúbico do biodiesel nesses leilões foi de R$1890,04/m³ e 1859,65/m³,
respectivamente (ANP, 2009). O 3° leilão ocorreu em julho de 2006 e foi realizado com
apenas quatro empresas produtoras de biodiesel. A empresa Brasil Ecodiesel ganhou
destaque nesse leilão, arrematando 40 mil m3, 80% do total negociado. Neste leilão, o
preço médio da venda biodiesel foi R$1753,79/m³, apresentando uma ligeira queda em
relação aos primeiros pregões.

No 4° leilão, realizado em novembro de 2006 foram vendidos 550 mil m³ e a Brasil
Ecodiesel teve uma participação de 15% no total de volume negociado. No 5° leilão foi
arrematado um total de 45 mil m3 e o mesmo contou com algumas inovações como o
preço estimado que pode ser superado em função das ofertas das empresas
vendedoras. Isso não era possível nos primeiros quatro leilões, pois a ANP fixava um
preço teto que não podia ser ultrapassado (AVZARADEL, 2008). O preço médio de
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venda do metro cúbico do biodiesel no 4° e 5° leilões foi R$ 1746,66/m³ e R$
1862,14/m³, respectivamente. No 6º e 7º leilões, realizados em novembro de 2007
foram negociados 380 mil m3. No 6º leilão, a Brasil Ecodiesel vendeu 46,4% do total
negociado. No 7º leilão, a Brasil Ecodiesel e a Granol alcançaram a mesma
participação, ambas negociaram 26,3% do volume total arrematado. O preço médio
nesses leilões foi praticamente o mesmo do anterior – R$1867,00/m³ e R$1863,00/m³
(ANP, 2009).

Segundo BIODIESELBR (2008d), a partir do 8º leilão, mudanças significativas em
relação aos pregões anteriores foram implantadas. Segundo o edital 024/08-ANP, a
proposta de preço deveria conter uma única proposta fechada, composta por até 03
(três) ofertas individuais de preço, por unidade produtora, indicando a quantidade para
venda de biodiesel e o local de entrega. Ademais, os pregões deixaram de ser virtuais
e passaram para a modalidade presencial. Ainda, outra mudança com o intuito de
diminuir os riscos que os produtores assumem no ato da venda foi a redução no prazo
de entrega dos volumes de seis para três meses.

No 8° leilão, realizado em abril de 2008 foram arrematados 264 mil m3 e mais uma vez
a Brasil Ecodiesel obteve o maior percentual de participação: 25%. No 9º leilão foram
arrematados 66 mil m3 e a ADM (MT) teve a maior participação: 25,7%. O preço médio
de venda do biodiesel nesses leilões subiu 44 %, atingindo R$ 2,731,92/m³ (ANP,
2009). Isso se deve ao aumento significativo no início de 2008 da cotação do óleo soja
na Bolsa de Chicago, conforme apresentado no Gráfico 4. No mês de janeiro de 2008,
na Bolsa de Chicago, mercado de referência do preço da soja, a tonelada do grão saiu
de uma média de US$ 459,32, e em junho oscilou para US$ 547,74. Assim, os
produtores se viram obrigados a comprar a matéria-prima ao preço do dia e vender o
produto ao preço passado, o que ocasionou sérios prejuízos para alguns produtores
de biodiesel (BIODIESELBR, 2008b).
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Gráfico 4– Cotação Internacional do Óleo de Soja Jun/07 a Dez/08
Fonte: IPEA (2009)

Muitos ajustes já foram feitos para minimizar os riscos dos produtores, como a
redução do tempo de entrega de seis para três meses e o pregão presencial.
Entretanto, alguns produtores consideram que os mesmos deveriam ser realizados
mensalmente para diminuir os riscos e ter uma visão mais precisa das condições de
mercado (BIODIESELBR, 2008b).

No mês de agosto, os 10º e 11º leilões foram realizados para suprir a demanda do
último trimestre de 2008. No 10º leilão a ANP adquiriu 264 mil m³ de biodiesel a um
preço médio de R$ 2604,64/m³. A Brasil Ecodiesel, que participou com quatro de suas
seis unidades, arrematou 63,5 mil m³, 24,1% do total negociado. As duas usinas da
Granol e a ADM (MT) também tiveram participação significativa: 14,2% e 12,8% do
total vendido neste leilão. A usina da Petrobras Biocombustivel (PBio) de Candeias
(BA) participou pela primeira vez dos leilões e arrematou 3 milhões de metros cúbicos,
1,1% do volume total negociado (ANP, 2009).
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No 11º leilão foram vendidos 66 mil m³ de biodiesel, a um preço médio de R$ 2609,70,
o metro cúbico. A empresa com maior participação no leilão foi a Oleoplan que
arrematou 9 mil m³ de biodiesel. Em segundo lugar ficou a BSBios, com 7,2 mil m³
negociados. A Brasil Ecodiesel, que participou com duas usinas das suas seis
unidades, vendeu 6,5 mil m³ de biodiesel. Duas usinas da PBio, de Quixadá (CE) e
Candeias (BA), participaram do leilão com a venda de 5 mil m³.

Entretanto, no que diz respeito especificamente à Brasil Ecodiesel, aproximadamente
90% de seu volume arrematado no 10º e 11º leilões foi cancelado pela ANP. Dos 63,5
mil m³ vendidos no 10º leilão, apenas a usina de Crateús manteve a venda de 5,9 mil
m³ de biodiesel. No 11º leilão, esta mesma empresa pode manter a venda de apenas
0,5 mil m³ de biodiesel da localizada em Tocantins (BIODIESELBR, 2008d).

Segundo a ANP, o cancelamento foi feito por falta de entrega do biodiesel ao longo do
terceiro trimestre de 2008. De acordo com as normas dos leilões, quando a empresa
deixa de entregar ao menos 50% do combustível arrematado nos leilões por quatro
semanas consecutivas, a empresa pode ter o contrato de fornecimento cancelado pela
Petrobras, única compradora desse setor no mercado interno. Esse requisito não foi
seguido pela Brasil Ecodiesel no terceiro trimestre, segundo a ANP. As unidades da
Ecodiesel de Iraquara (BA), Itaqui (MA) e Rosário do Sul (RS) deixaram de entregar
entre 82% e 95% do combustível arrematados nos leilões. Além da Ecodiesel, a
agência também publicou o cancelamento da venda da Renobrás (MT), que havia
vendido 1,2 milhão de metros cúbicos.

No 12º leilão, realizado em novembro de 2008, foram arrematados 330 mil m³ para
suprir a demanda do primeiro trimestre de 2009 a um preço médio de R$ 2387,76/m³.
A ADM, a Granol e a Brasil Ecodiesel foram as empresas com maior participação,
juntas somaram 41% do volume total negociado. No 13° leilão, realizado em fevereiro
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de 2009 para suprir a demanda de B3 do segundo trimestre do ano foram arrematados
315 mil m³. A Oleoplan, a Granol e a Brasil Ecodiesel foram as empresas com maior
volume negociado. O preço médio de venda do metro cúbico de biodiesel no 13° leilão
sofre uma ligeira queda, atingindo R$ 2155,22 o metro cúbico do biodiesel, conforme
apresentado no Gráfico 5.

No 14° leilão, realizado em maio de 2009, foram arrematados 460 mil m³. A Granol, a
Brasil Ecodiesel, a ADM, a Oleplan e a Petrobras Biocombustível foram as cinco
empresas com maior volume vendido. No 15° leilão, realizado em 27 de agosto de
2009, foram arrematados 460 mil m³ para suprir a demanda do B4 no último trimestre
de 2009. As empresas com maior participação foram: Granol (14,3%), Brasil Ecodiesel
(12,4%), ADM (10,7%), Oleoplan (8,8%) e Petrobras Biocombustível (7,4%). O preço
médio de venda do metro cúbico do biodiesel no 14° e 15° leilões foi de R$ 2308,97 e
R$ 2265,98, respectivamente (ANP, 2009).

No 16° leilão, realizado em novembro de 2009, foram arrematados 575 mil m³ para
atender a demanda de B5 no primeiro trimestre de 2010. As empresas com maior
participação foram: Granol (13,9%), ADM (12,0%), Brasil Ecodiesel (11,4%), Petrobras
Biocombustível (8,5%) e Oleoplan (7,7%), as mesmas cinco empresas com volume de
biodiesel arrematado nos últimos leilões.

A análise por região as vendas desses últimos leilões, revela que as regiões CentroOeste e Sul foram aquelas com maior volume de biodiesel negociado (ANP, 2009). A
Tabela 6 apresenta o total arrematado por Estado até o 16° leilão.
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Tabela 6 – Total Volume Arrematado no Leilões por Estado Produtor de Biodiesel

Total Volume Arrematado
(mil m³)

Estado

Bahia

371,9

Ceará

178,5

Goiás

577,5

Maranhão

198,2

Mato Grosso

744,9

Mato Grosso do Sul

6,5

Minas Gerais

44,2

Pará

14,2

Paraná

33,6

Piauí

46,3

Rio de Janeiro

83,3

Rio Grande do Sul

948,7

Rondônia

9,5

São Paulo

583,5

Tocantins

196,5

TOTAL

4037,2

Fonte: ANP (2009)

O Gráfico 5 apresenta o preço médio do metro cúbico de biodiesel do 1° ao 16° leilão.
Verifica-se que após o aumento expressivo do preço do biodiesel no 8° leilão devido à
alta no preço da soja na Bolsa de Chigaco (Gráfico 4), o preço do metro cúbico do
biodiesel teve uma queda até o 13° leilão, quando alcançou R$ 2155,22/m³, e voltou a
subir até o 16° pregão, quando o preço médio foi de R$ 2326,67 o metro cúbico.
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Gráfico 5 – Preço médio (R$/m³) da venda do Biodiesel do 1° ao 16° Leilão
Fonte: Elaboração EPE com base em ANP (2009)

2.4 – Caracterização Climática e Socioeconômica do Semiárido Nordestino
2.4.1 - Caracterização Climática da Região Semi-Árida

O Semiárido Nordestino localiza-se no centro da região Nordeste e, conforme a Figura
2 engloba os Estados de Alagoas, Bahia, Paraíba, Piauí, Sergipe e quase a totalidade
dos Estados de Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte.

Segundo a nova

delimitação do Ministério da Integração Nacional (MI, 2005), o Semiárido ocupa 72,10
% da Região Nordeste, o que corresponde a uma área de 878.973,40 km². Importante
acrescentar que a região semi-árida do país também engloba parte da região norte de
Minas Gerais.

O ecossistema predominante é a caatinga e, de uma forma geral, o semiárido
brasileiro é caracterizado pela frequente incidência de secas que ocorre, em média, a
cada cinco anos. O fenômeno se deve tanto à má distribuição das chuvas (o período
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chuvoso, chamado de inverno pela população local, restringe-se ao período de janeiro
a maio), quanto a baixa capacidade de retenção de água no solo, e altas taxas de
evaporação e evapotranspiração (FREITAS, 1999).

Segundo MALVEZZI (2007), as secas são intensificadas pela geologia do Nordeste,
que conta com 70 % do subsolo formado por rochas cristalinas. Esta particularidade,
aliada às elevadas taxas de evaporação dificulta a formação de mananciais perenes e
implica na salinização dos solos. Segundo YOSHIOKA e LIMA (2005), os solos salinos
se formam pela ascensão capilar da água do lençol freático rica em sais solúveis, após
a evaporação da água e posterior deposição dos sais.
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Figura 2 - Delimitação do Semiárido Brasileiro
Fonte: MI (2005)

Segundo o MI (2005), a nova delimitação do semiárido brasileiro toma por base três
critérios técnicos: precipitação pluviométrica média anual inferior a 800 milímetros;
índice de aridez até 0,5, calculado pelo balanço hídrico que relaciona as precipitações
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e a evapotranspiração potencial; e risco de seca maior que 60%, tomando com base o
período de 1970 a 1990. Para um município pertencer à região semi-árida, basta
atender um dos três critérios expostos acima.

A definição de aridez deriva da metodologia desenvolvida por THORNTHWAITE
(1941). O índice de aridez (IA) é a razão entre precipitação (P) e a evapotranspiração
potencial (EP7). As regiões semi-áridas são definas como uma região com IA maior do
que 0,21 e menor o que 0,5, medidas, neste caso, no período de 1961 a 1990.
Segundo MONTEIRO (2007), as áreas de maior incidência de seca no Nordeste
correspondem aos espaços diretamente influenciados pela Zona de Convergência
Intertropical (ZCIT).

2.4.2 – Caracterização Socioeconômica da Região Semi-Árida

O setor agrícola desempenha um papel estratégico no universo social, econômico e
político nordestino. Na zona rural do semiárido de uma maneira em geral, o baixo nível
de instrução reflete na baixa capacitação da população rural, dificultando a criação de
novas alternativas de superação das dificuldades e carências sociais, econômicas e
agrícolas. Os professores são mal remunerados e não recebem capacitação
adequada, as condições estruturais são precárias e muitas vezes inexistentes, o que
desestimula a população a permanecer na região (PNUD, 2005).

No que se refere à dinâmica populacional, o semiárido se configura historicamente em
uma área de deslocamento populacional, tanto intermunicipal quanto interestadual,
principalmente devido à ocorrência de secas de grande intensidade e de profundo
7

Em adição à perda por evaporação do solo, a água é também perdida pela transpiração de superfícies
vegetadas. Esta perda combinada é conhecida com evapotranspiração. A Evapotranspiração Potencial
(EP) é a perda máxima de água para a atmosfera, em forma de vapor. Para medi-la são utilizados dados
de temperatura, umidade relativa, velocidade do vento e insolação.
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impacto social. As secas que ocorreram nos anos de 1958, 70, 83, 93 e 98
provocaram colapso da produção agrícola de subsistência de milhões de habitantes da
zona rural, gerando fome e miséria de grande parte da população (MONTEIRO, 2007).

Importante ressaltar que o colapso do complexo algodão - pecuária – lavouras
alimentares a partir dos meados do ano 80, expulsou do campo um grande
contingente de pequenos agricultores que se mantinham dessas atividades. Grande
parte desses agricultores, sem terra, migrou para as pequenas e médias cidades do
próprio semiárido, com reflexos negativos, com aumento relativo da taxa de
urbanização do semiárido.

O desaparecimento (quase que completo) de lavouras comerciais (principalmente
algodão, agave, mamona e oiticica) contribuiu para reforçar o empobrecimento dos
agricultores familiares (CARVALHO & SANTOS, 2003). Esses cultivos significavam
alternativas para a manutenção da agricultura familiar e da economia local, pois
geravam renda anual.

Segundo MONTEIRO (2007), o deslocamento da população do campo para as
cidades do semiárido pode ser chamado de um movimento “rurbano”. A denominação
rurbana é devido à maioria dessas pequenas cidades do semiárido não apresentarem
a menor infra-estrutura ou disponibilidade de serviços coletivos, que possam ser
consideradas como um padrão tipicamente urbano, pelo contrário, caracterizam-se por
aglomerados populacionais em áreas que são, muitas vezes, extensão das áreas
rurais.

Diante da importância do setor agrícola para o desenvolvimento do semiárido e das
vulnerabilidades climáticas, ambientais e socioeconômicas apresentadas, declara-se a
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necessidade de se buscar alternativas que possibilitem a inclusão social de parte da
população excluída do processo de desenvolvimento local.

2.5 – Agricultura Familiar e a Produção de Oleaginosas na Região Semi-árida
2.5.1 - Aspectos Gerais da Agricultura Familiar

O setor agrícola é dinâmico e bastante heterogêneo, com processos diferentes de
modernização tecnológica, mas o sistema de produção predominante é a agricultura
tradicional, de base familiar. Segundo resultados preliminares do Censo Agropecuário
Familiar – IBGE (2006a), na região Nordeste se concentra cerca de 50% dos
estabelecimentos agropecuários de agricultores familiares do país. Ressalta-se que
como os resultados do estudo do INCRA/FAO (2000), baseado no Censo
Agropecuário de 1996, estão mais detalhados que o Censo de 2006, algumas análises
foram baseada nesse estudo. Segundo INCRA/FAO (2000), 70% dos agricultores do
Nordeste pertencem ao grupo B da classificação do PRONAF, ou seja, dos mais
descapitalizados, representados, na Tabela 7, pelas classes de renda baixa (18,1%) e
quase sem renda (52,2%).

Não obstante os estabelecimentos familiares serem mais numerosos e deterem a
maioria do pessoal ocupado com a atividade agrícola nordestina, eles ocupam uma
menor parcela da área agrícola, demonstrando a alta concentração fundiária do
Nordeste. Mais da metade dos estabelecimentos (58,8%) da região são minifúndios
com menos de 5 ha (média de 1,7 ha), enquanto as pequenas propriedades
correspondem cerca de 20% das terras e apresentam-se entre 5 e 20 hectares.
Ressalta-se ainda que os recursos naturais no entorno da maioria dos produtores são
escassos e estão em processo de deteriorização (INCRA/FAO, 2000).
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Tabela 7 – Número de Estabelecimentos e Área Total de Propriedades Rurais
na Região do Nordeste

Estabelecimentos
Categorias
N°
TOTAL
2.326.413
Total Familiar
2.055.157
maiores rendas
88.397
renda média
331.138
renda baixa
420.558
quase sem renda 1.215.064
Patronal
161.541
Instituições
Religiosas
4.583
Entidades Públicas
105.030
Não Identificado

%
100,0
88,3
3,8
14,2
18,1
52,2
6,9
0,2
4,5

Valor Bruto da
Produção
Hectares
1000 reais/
(ha)
%
ano
%
78.296.096 100,0 7.043.359
100,0
34.043.218 43,5 3.026.897
43,0
5.476.366 7,0 1.016.680
14,4
9,984.386 12,8 907.398
12,9
6.783.325 8,7 520.341
7,4
11.799.140 15,1 582.479
8,3
43.400.169 55,4 3.858.631
54,8
Área Total

55.289
790.321

0,1
1,0

9.331
148.205

102
0,0
7.098 0,0 295
Fonte: Elaboração Própria a partir de INCRA/FAO (2000)

Reais/
ha.ano
(média)
1,00
0,99
2,06
1,01
0,85
0,55
0,99

0,1
2,1

1,00
2,10

0,0

0,00

Ao comparar o valor médio gerado por hectare ano (reais/(ha.ano)) entre as categorias
de agricultores familiares, destaca-se que a eficiência da faixa de agricultores
familiares de maior renda é praticamente quatro vezes maior que a faixa dos quase
sem renda. É de extrema importância ressaltar que em média a agricultura familiar não
é menos eficaz que a agricultura patronal, pois segundo o estudo da INCRA/FAO
(2000), a relação entre o valor gerado e a área produtiva anual é proporcional entre
essas duas categorias, como mostra a última coluna da Tabela 7. Acrescenta-se que
os agricultores familiares de maior renda e renda média estão na mesma faixa de
produção da agricultura patronal. A grande questão é elevar a eficiência das faixas de
renda baixa e quase sem renda.

Os estados onde se localiza a maior parte dos agricultores familiares do Nordeste são
Bahia, seguida por Maranhão, Ceará, Pernambuco e Piauí (MDA/FAO,2005).
Diferentes níveis de agricultura familiar podem ser encontrados, seja em função da
diversidade do clima, das características físico-químicas dos solos e das variáveis
econômicas.
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Segundo CARVALHO et. al (2007), existem diferentes níveis de produção familiar
determinados pela área disponível, tamanho e características da mão-de-obra familiar,
tecnologia e grau de mercantilização. São considerados três grandes sistemas
produtivos da agricultura familiar do Semiárido:
•

o sistema de subsistência, ligado normalmente a mini propriedades que não
produzem renda suficiente para a reprodução da família e necessitam de
complementação através de recursos governamentais;

•

o sistema parcialmente mercantil que combina, na maioria dos casos,
policultura voltada ao consumo na propriedade e um produto mercantil, além
da criação de animais e

•

o sistema de produção mercantil que está baseado na policultura e pecuária,
mas onde encontra-se também estabelecimentos especializados, em particular,
na agricultura irrigada. A produção destina-se majoritariamente ao mercado.

Na classificação do PRONAF os agricultores familiares são divididos em diversos
níveis de acordo com a renda familiar anual bruta. O Grupo A representa o primeiro
microcrédito para os assentados da reforma agrária destinado à estruturação de suas
unidades produtivas. O Grupo B é uma linha de microcrédito criada para combater a
pobreza e os recursos são para os agricultores com renda familiar anual até R$ 2 mil.
O Grupo C beneficia os agricultores com renda de R$ 2 mil a 14 mil e os Grupos D e E
destina empréstimos para familiar com renda anual bruta de R$ 14 a 20 mil e de R$ 40
a 60 mil, respectivamente (MDA, 2009a).

As falhas no atendimento das instituições governamentais são enormes e as outras
instituições atendem os agricultores familiares de maneira localizada e fragmentada.
Assim, o grande desafio do programa é dar incentivos, assistência e capacitação
técnica para que esse grupo se torne competitivo no mercado de produção de
oleaginosas. De acordo com o INCRA/FAO (2000), o acesso à tecnologia no Nordeste
43

é bastante escasso quando comparado com outras regiões onde a agricultura familiar
é mais desenvolvida, como o Sul do país. A Tabela 8 ilustra essa disparidade. O
percentual de agricultores familiares que recebem serviços de assistência técnica varia
de 2,7% na região Nordeste, a 47,2% na região Sul. A energia elétrica também é um
privilégio para poucos agricultores familiares das regiões Nordeste, apenas 18,7%
possui acesso. Na região Sul esse percentual é de 73,5%. Esses números indicam a
dificuldade de inserção da agricultura familiar nordestina na cadeia produtiva de
biodiesel de modo competitivo sem incentivos e investimentos prévios.

Tabela 8 - Agricultores Familiares (%) com Acesso à Tecnologia e a Assistência Técnica
por Regiões
Força nos Trabalhos
REGIÃO

Assist.
Técnica

Energia
Elétrica

C. Oeste
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul

24,9
2,7
5,7
22,7
47,2

45,3
18,7
9,3
56,2
73,5

BRASIL

16,7

36,6

Adubos e Conserv.
Corretivos do solo

Só
Animal

Só mecânica
ou mecânica
+ animal

Manual

12,8
20,6
9,3
19
37,2

39,8
18,2
3,7
38,7
48,4

47,3
61,1
87,1
42,2
14,3

34,2
16,8
9
60,6
77,1

13,1
6,3
0,7
24,3
44,9

22,7
27,5
49,8
Fonte: INCRA/FAO (2000)

36,7

17,3

Conforme apresentado neste item, a agricultura brasileira apresenta uma grande
diversidade no que condiz à situação dos produtores, à aptidão da terras, à
disponibilidade de infra-estrutura etc., não apenas entre as grandes regiões, como
também dentro de cada região. Isto confirma a extrema necessidade de incorporar de
forma efetiva e ágil conhecimentos ao processo de planejamento das políticas públicas
para desenvolvimento rural.

Tendo em vista todas essas fragilidades apresentadas da região do semiárido, seja
climática ou tecnológica e, ainda, a concepção do PNPB que prioriza de forma
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declarada o desenvolvimento territorial dessa região, torna-se motivador o estudo
específico desta área. Acrescenta-se que devido à extrema relevância da assistência
técnica para o avanço do programa, no próximo item foi realizada uma breve revisão
bibliográfica desses serviços no Nordeste.

2.5.2 - Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) no Nordeste

Os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) passaram por muitas
transformações na última década. Os maiores fatores de mudança foram o
fortalecimento da sociedade civil organizada e a extinção do sistema de regulação
nacional da ATER governamental realizado pela EMBRATER (Empresa Brasileira de
Assistência Técnica e Extensão Rural). Estas mudanças deram lugar a um sistema
plural, em que, junto ao sistema governamental, implementado pelos governos
estaduais, atuam diferentes tipos de instituições fornecendo serviços de ATER às
populações rurais brasileiras como: Prefeituras; ONGs; Organizações Representativas
(sindicatos e associações); Prestatores de Serviço; Cooperativas de Produção;
Instituições de Ensino e Pesquisa; Cooperativas de crédito; entre outras (MDA /FAO,
2005).

Na região do Nordeste brasileiro a transformação dos serviços públicos de ATER foi
muito mais forte que nas outras regiões do Brasil, considerando que a ATER
governamental ficou muito enfraquecida a partir da transferência de sua manutenção
aos governos estaduais no começo dos anos 90. A extinção da EMBRATER gerou
situações específicas em cada estado nordestino. Quatro das nove instituições
continuam com o mesmo nome e estrutura anterior à extinção da EMBRATER:
EMATERs dos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Em dois
estados, a pesquisa agropecuária foi fundida com a atividade de ATER, originando
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novas instituições voltadas para o desenvolvimento rural: a Empresa Baiana de
Desenvolvimento

Agrícola

S.A.

(EBDA)

e

a

Empresa

do

Desenvolvimento

Agropecuário de Sergipe (EMDAGRO). Nos demais estados (Maranhão, Pernambuco
e Alagoas), as EMATERs foram extintas, sendo que as suas funções, seus
patrimônios e recursos humanos foram absorvidos por outras instituições públicas
estaduais. (MDA/FAO, 2005).

Com relação aos recursos humanos, na ATER governamental, a baixa capacitação
técnica se relaciona à não renovação de grande parte de seu pessoal e à falta de
diversificação do quadro funcional. Acrescenta-se a isso que a remuneração dos
técnicos de ATER é muito baixa e não ajuda na formação de equipes qualificadas.
Ressalta-se que muitos dos recursos destinados às atividades de ATER no Nordeste
não são públicos e derivam de ONGs nacionais e internacionais, ou ainda dos
mesmos agricultores e de suas organizações.

Sendo assim, o PNPB se depara com muitos obstáculos importantes para inserir os
agricultores familiares na cadeia produtiva de biodiesel. A partir da revisão
bibliográfica, os principais pontos críticos do programa são apresentados no capítulo
subsequente. As propostas para o avanço do programa serão delineadas no decorrer
do trabalho, com foco na maior participação dos agricultores familiares na cadeia
produtiva de biodiesel.
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2.5.3 – Características das Principais Oleaginosas Cultivadas no Semiárido
Conforme AVZARADEL (2008), 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, caroço de oiticica, semente de
linhaça, nabo forrageiro e grão de soja. As seguintes oleaginosas foram selecionadas
para análise mais detalhada nesta pesquisa: girassol, mamona, amendoim e algodão.
O pinhão-manso será apenas citado nessa dissertação, pois embora seja considerado
uma oleaginosa promissora, as pesquisas sobre essa espécie estão no início.

2.5.3.1 – Girassol

O girassol (Helianthus annus) é uma planta resistente à seca que se adapta às
condições variáveis de temperatura. As sementes são ricas em óleo, com teores
variando entre 30 e 50%. As temperaturas consideradas ótimas para o seu
desenvolvimento estão entre 18 e 24°C. O girassol requer solos férteis, profundos e
com boa drenagem, de preferência argilo-arenosos, com boas provisões de nitrogênio,
fósforo e potássio, para obter altos rendimentos por unidade de área. Contudo a planta
também tem capacidade para se desenvolver em solos menos férteis com
características físicas deficientes, desde que sejam feitas correções mínimas (AGUIAR
et. al., 2001).

Segundo GONÇALVES e TOMICH (1999), precipitações entre 500 a 700 mm bem
distribuídas ao longo do ciclo resultam em rendimentos próximos ao máximo. Para
cada tonelada de grãos são produzidos de 400 a 500 kg de óleo. Como subprodutos,
têm-se de 250 kg de casca e de 350 kg de torta, com 45% e 50% de proteína bruta,
sendo aproveitado na produção de ração para alimentação animal, em misturas com
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outras fontes de proteína. A planta possui aproveitamento integral, sendo utilizada
como forragem, silagem e adubo verde (MONTEIRO, 2007).

Acrescenta-se, ainda, que durante o florescimento do girassol é possível integrar essa
cultura com a produção do mel. Segundo MONTEIRO (2007), o girassol fornece pólen
e néctar para as abelhas, sendo viável a extração de 20 a 30kg de mel por hectare de
girassol.

2.5.3.2 – Mamona

A mamona (Ricinus communis L.) pertence à família Euphorbiaceae e é uma planta
rústica e resistente à seca. O alcance da raiz da planta é de no máximo 2 metros,
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).

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 uma
precipitação pluvial no período chuvoso de no mínimo 500 mm e a temperatura do ar
deve ficar em torno de 20oC e 30oC (BELTRÃO e CARDOSO, 2004). As espécies
mais cultivadas no semiárido nordestino são a BRS 149 Nordestina e BRS Paraguaçu,
ambas de ciclo longo (240 dias). Uma espécie de ciclo curto (120 a 150 dias) foi
lançada em 2007 pela Embrapa, EBDA e Emparn, mas ainda não está amplamente
difundida no país (EMBRAPA ALGODÃO, 2009).
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O teor de óleo médio possível de se extrair é de 43% a 50% de óleo, sendo que o óleo
de mamona ou de rícino contém 90% de ácido graxo ricinoléico, possibilitando uma
ampla gama de utilização industrial. O subproduto da extração do óleo, a torta, é
utilizada como adubo orgânico. Entretanto, a presença da proteína tóxica ricina, na
composição do óleo de mamona, tem efeito altamente tóxico ao organismo animal,
com sintoma principal de paralisia da respiração e a torta, apesar de altamente
protéica, não pode ser utilizada na alimentação animal, salvo após processo de
desintoxicação (MONTEIRO, 2007).

2.5.3.3 – Algodão

O algodão (Gossypium hirsutum L.) cultivado no Brasil, pertence a duas variedades: o
algodoeiro herbáceo de ciclo anual, (Gossypium hirsutum L. var. latifolium Hutch),
responsável por grande parte da produção nacional (mais de 90%), e o algodoeiro
arbóreo, (Gossypium hirsutum L. var. “Marie-Galante” Hutch), cujo plantio é restrito a
alguns Estados do Nordeste. A cultura do algodão tem um aproveitamento bastante
completo, além da fibra, seu principal produto, o algodoeiro produz diversos
subprodutos de interesse agrícola e industrial, destacando-se o óleo bruto, que em
média é 15% do caroço, e a torta muito rica em proteínas (MONTEIRO, 2007).

No nordeste, os indicadores edafoclimáticos para uma boa produtividade do
algodoeiro herbáceo são: temperatura média do ar variando entre 20 e 30ºC;
precipitação pluvial anual variando entre 500 e 1.500 mm; umidade relativa média do
ar em torno de 60%; nebulosidade inferior a 50%; inexistência de inversão térmica
(NETO et.al., 2001).
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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).

2.5.3.4 – Amendoim

O amendoim (Arachis hypogaea L.) é uma leguminosa anual que pode ser cultivada
em quase todos os tipos de solo, contudo, a maior produtividade é obtida naqueles
bem drenados, de razoável fertilidade e textura arenosa ou franco-arenosa, de
maneira a favorecer o desenvolvimento das vagens e a redução de perdas na colheita.
As

sementes

possuem

altos

índices

de

proteínas

e

óleos,

apresentando

aproveitamento em torno de 40 a 50% na extração de óleo e 50% de farelo
(EMBRAPA ALGODÃO, 2008)

A produtividade varia com a cultivar utilizada, além das interações entre temperatura e
pluviosidade. A Embrapa desenvolveu as cultivares BR1, indicada para condições de
sequeiro; BRS 151L7, adaptada ao cultivo em clima semiárido; e BRS Havana, de
película creme, ciclo curto, alta produtividade e tolerância à seca. As temperaturas
consideradas ótimas para o seu desenvolvimento estão entre 22 e 29°C e a
disponibilidade hídrica entre 500 e 700 mm (EMBRAPA ALGODÃO, 2008).

A cultura do amendoim pode ser consorciada com outra cultura herbácea, como milho,
gergelim, mandioca e algodão. Essa cultura é exigente em cálcio e fósforo, ambos
imprescindíveis para a produção de flores e desenvolvimento das vagens e sementes.
A disponibilidade de nitrogênio e potássio favorece um bom desenvolvimento
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vegetativo e, conseqüentemente, auxilia na elevação da produtividade (EMBRAPA
ALGODÃO, 2008).

2.5.3.5 – Outras Oleaginosas

Diversas oleaginosas nativas ou adaptadas às condições edafoclimáticas brasileiras
têm sido citadas e pesquisadas como promissoras como matéria-prima para produção
do biodiesel. Destacam-se a macaúba (Acrocomia aculeata), o pequi (Caryocar
brasiliense), a oiticica (Licania rigida), o licuri (Syagrus coronata), o pinhão-manso
(Jatropha curcas Lin), a moringa (Moringa oleifera) e o Crambe (Crambe Abyssinica).
Especificamente para o desenvolvimento nas condições do semiárido destacam-se o
pinhão manso, a oiticica, o licuri e a moringa (MONTEIRO, 2007).

O pinhão manso é uma Euforbiácea (da mesma família que a mamona) perene de
crescimento rápido, cujas sementes têm de 32 a 40% de casca e de 55 a 66% de
amêndoa, sendo que a percentagem de óleo é em média de 35 a 40% nas sementes e
de 50 a 60% de óleo nas amêndoas. A torta é um fertilizante rico em nitrogênio,
potássio, fósforo e matéria orgânica, porém, pela substância tóxica (compostos
purgativos) presente, não pode ser utilizado para alimentação animal. (MONTEIRO,
2007)

O início da produção do pinhão é por volta do décimo mês após o plantio, mas a
produção só atinge a plenitude por volta do terceiro ou quarto ano, podendo chegar
aos 40 anos de idade produzindo. Essa espécie pode ser considerada como uma
possível oleaginosa para a agricultura familiar no semiárido nordestino, como uma
cultura adicional à mamona, dada a potencialidade de resistir a regime de estresse
hídrico, sua grande rusticidade e possibilidade de uso na produção do biodiesel. Pode
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ainda ser cultivado em consórcio com outras culturas como o amendoim, algodão e
com a vantagem de ser perene, não exigindo preparo do solo anual (ARRUDA et al.,
2004).

Ainda não se tem conhecimento de variedades melhoradas ou cultivares de pinhão
(SATURNINO, et al., 2005). O pinhão manso não é produzido em escala comercial no
Brasil, entretanto vários Estados estão produzindo experimentalmente, com destaque
para Minas Gerais, pioneira nos estudos sobre o pinhão, por intermédio da EPAMIG
(Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais). Na Bahia, no Ceará, em
Tocantins e no Piauí estão ocorrendo várias experiências piloto com plantio do pinhão
manso (TAPANES, 2008).

Pesquisas com o Pinhão-Manso avançam no Nordeste. Desde 2006, o Instituto
Fazenda Tamanduá, de Santa Terezinha (PB), junto com a Universidade Federal de
Campina Grande vem desenvolvendo pesquisas com o pinhão em parceria com a
companhia francesa Eco Carbone (EC). Os estudos estão direcionados para o
melhoramento genético, metabolismo, sistemas de manejo e desenvolvimento de
produtos. O Instituto está trabalhando para obter plantas híbridas a partir do
cruzamento de linhagens puras de pinhão-manso. A expectativa é que até meados de
2010 as primeiras plantas híbridas sejam testadas. Pesquisas sobre controle de
pragas também estão avançadas. A rede de pesquisa engloba também a Universidade
Federal do Ceará e a Universidade Federal Rural de Pernambuco, que têm
desenvolvido pesquisas nas áreas de bioquímica e fisiologia da produção de pinhãomanso (BIODIESELBR, 2009d).

A oiticica é uma espécie ciliar dos cursos de água temporários do Semiárido
nordestino. Tem grande importância, tanto pelo aspecto ambiental, por proteger os
cursos d’água, como por ser espécie produtora de óleo, cujas sementes contêm cerca
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de 54% de óleo, sendo, atualmente, empregado na indústria de tintas de automóvel e
para tintas de impressoras jato de tinta, além de vernizes e outros fins. Essa espécie
pode ser importante para a sustentabilidade do biodiesel no semiárido, pois a época
de colheita é realizada entre os meses de dezembro a fevereiro, período de maior
escassez de renda para a agricultura familiar (MELO et al., 2006).

O licuri é uma palmeira típica do semiárido nordestino, bem adaptada às regiões secas
e áridas da caatinga. Da amêndoa são extraídos cerca de 55 a 61% de óleo
comestível e o maior destino de sua produção é para a indústria de saponáceos. Essa
oleaginosa é considerada promissora para a fabricação de biodiesel, pois sua
frutificação ocorre durante um longo período do ano, garantindo a oferta de frutos
durante quase todo o ano (MONTEIRO, 2007).

A moringa é um arbusto perene, de crescimento rápido, que pode ser explorada tanto
em condições irrigadas como de sequeiro, cujas sementes contém cerca de 26% de
óleo, com grande potencial para utilização na produção de biodiesel (BEZERRA et al.,
2004). O uso de sementes trituradas da moringa funciona para a purificação de água,
como um coagulante natural e poder bactericida, sendo mais uma vantagem para os
agricultores familiares nordestinos com acesso limitado à água tratada (MONTEIRO,
2007).

O desenvolvimento em escala comercial da produção de óleo dessas espécies, entre
outras, depende da implementação de pesquisas agronômicas, uma vez que são, na
maioria, exploradas apenas de forma extrativista. O melhoramento genético das
sementes e o controle de pragas também são essenciais para se alcançar uma boa
produtividade de óleo por hectare e evitar a perda de produção.

53

3 – LIMITAÇÕES E OPORTUNIDADES À INCLUSÃO DE AGRICULTORES
FAMILIARES NO PNPB A PARTIR DO APRIMORAMENTO DA CADEIA AGRÍCOLA
DE OLEAGINOSAS DO SEMIÁRIDO

O Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), diferentemente do
ProÁlcool, possui foco na geração de renda e trabalho no campo, sobretudo em áreas
onde se concentram agricultores familiares em situação de pobreza, visando propiciar
o desenvolvimento regional e a inclusão social. Todavia, o desenvolvimento da cadeia
agrícola de oleaginosas, principalmente no semiárido, vem passando por dificuldades,
desde a crise do algodão8, inerentes da desagregação de suas estruturas de apoio,
como por exemplo, assistência técnica e agro-fornecimento. Dessa forma, esta região
demanda ações específicas de apoio, sistemáticas e orientadas às características dos
produtores.

Embora a implantação do PNPB tenha iniciado em 2004, o programa ainda está em
fase inicial, visto que somente em 2008 a mistura de biodiesel no diesel tornou-se
obrigatória. Conforme apresentado no capítulo 2, uma relação inédita entre os atores
do programa (Figura 1) foi estabelecida com a implantação do PNPB. Portanto, a
inserção social no programa dependerá da relação entre esses atores e de políticas
públicas adequadas para tornar a agricultura familiar competitiva no mercado de
biodiesel.

Este capítulo aponta as principais limitações e oportunidades à inclusão da agricultura
familiar no PNPB observados na pesquisa de campo e na revisão bibliográfica. A
estrutura do capítulo foi dividida para facilitar a análise, contudo, todos os fatores
identificados possuem interligação. Primeiramente, são discutidos os principais
entraves à participação dos agricultores familiares a partir da análise dos principais
8

Conforme apresentado no item 4.2.3
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parâmetros de concepção e condução do PNPB: Selo Combustível Social, Acesso ao
Crédito e Leilões de Biodiesel. Posteriormente, são apontadas as limitações e
oportunidades para inserção do agricultor familiar no programa, mediante a análise
das principais etapas da cadeia agrícola de oleaginosas no semiárido. Adicionalmente,
são apresentadas no decorrer do item 3.2, algumas oportunidades para o
aperfeiçoamento dessas etapas no âmbito da conservação dos recursos naturais.

3.1 – Principais Entraves e Propostas de Aprimoramento à Inserção da
Agricultura Familiar do Semiárido a partir da Análise dos Principais Parâmetros
de Concepção e Condução do PNPB

3.1.1 – Selo Combustível Social

Após quatro anos de sua criação, os critérios para concessão do Selo Combustível
Social às empresas produtoras de biodiesel foram reformulados, conforme apresenta o
item 2.3.1. Indubitavelmente, essas mudanças foram instituídas com muito atraso e
ainda estão longe de solucionar os problemas enfrentados para a inserção da
agricultura familiar no programa. O número de famílias atendidas está bastante aquém
do estimado pelo governo - 200 mil famílias. Segundo estudo da REPÓRTER BRASIL
(2009), o MDA divulgou no final de 2008 que somente 38 mil famílias estiveram
vinculadas ao programa no ano de 2007. Em março de 2010, o MDA divulgou que
cerca de 54 mil famílias participam do PNPB (BIODIESELBR, 2010c) Importante
evidenciar que como as principais mudanças na IN N° 01/09 do MDA dizem respeito à
assistência técnica, parte da análise dos novos critérios será apresentada no item
3.2.3, que diz respeito especificamente aos serviços de assistência técnica.

Primeiramente, ressalta-se que não é vantajoso para os produtores de biodiesel a
forma como o selo social foi estruturado. Os custos para transferir conhecimentos,
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tecnologias, assistência técnica, sementes e insumos para a produção de culturas
alternativas à soja são muito maiores que a redução de impostos proposta na
legislação. Essa situação obriga as usinas a buscarem opções mais baratas – soja
cultivada no centro-oeste. Conforme apresentado no capítulo 2, a matéria-prima mais
utilizada para produção de biodiesel é a soja (aproximadamente 80%), seguida do
sebo bovino (aproximadamente 15%).

Outra questão importante de analisar é que enquanto processadores de soja do
Centro-Oeste possuem o SCS devido a compra de matéria-prima de cooperativas préexistentes, outras usinas incorporam novas famílias ao programa e/ou criam novas
cooperativas. Sugere-se, portanto, que sejam aplicados tributos diferenciados para
cada situação. As empresas que criarem novas cooperativas deveriam ter alguma
vantagem sobre àquelas que compram produção de cooperativas pré-existentes.

Acrescenta-se, ainda, que devido à heterogeneidade da agricultura familiar brasileira,
deve-se tratar a região Norte de maneira distinta da região Nordeste. Além da isenção
de impostos, nas duas regiões é necessária a criação de outras políticas agrícolas. No
Norte, por exemplo, deve ser incentivada a produção de óleo de dendê e de outras
palmáceas nativas, em áreas já desmatadas e degradadas, com financiamento de
longo prazo. Investimentos devem ser estimulados em pesquisas para melhoramento
genético de espécies nativas que ainda não são cultivadas comercialmente como:
tucumã, macaúba, pequi, inajá, entre outras. Na região Nordeste, o atual modelo
adotado de culturas anuais até hoje não tem se mostrado eficaz. No ano que chove a
região produz, mas a falta de água em outro ano faz emergir problemas de alimentos e
renda. Portanto, é de extrema importância o incentivo às pesquisas de melhoramento
genético das sementes e de oleaginosas perenes, como o pinhão manso
(BIODIESELBR, 2008e).
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3.1.2 – Acesso ao Crédito

A dificuldade dos agricultores familiares em participar de políticas de acesso ao crédito
consiste em outro grande entrave à participação deste grupo no programa de
biodiesel. A implementação do PRONAF requer melhorias na sua estrutura
institucional e organizacional. Questões relacionadas à capilaridade e agilidade da
rede de agentes financeiros e órgãos envolvidos também configuram limitações ao
sucesso do PRONAF (SOUZA e PEDREIRA, 2007 apud AVZARADEL, 2008).

Conforme apresentado no Capítulo 2, aproximadamente 50% dos agricultores
familiares estão situados no Nordeste, sendo 70% pertencente ao Grupo B9 do
PRONAF. Entretanto, ABRAMOVAY e VEIGA (1999) observaram que as regiões que
recebiam mais recursos eram justamente aquelas que tinham tradição na assistência
técnica. De acordo com a pesquisa de MATTEI (2006), que fez um levantamento da
produção acadêmica do PRONAF nos seus primeiros dez anos de existência, alguns
estudos afirmam que o viés produtivista está ocupando o centro das atenções do
programa e que estes mecanismos de acesso ao crédito, na verdade, estão
privilegiando as unidades familiares mais capacitadas, em detrimento daquelas mais
fragilizadas.

Essa tendência de concentração dos recursos do crédito rural nas regiões e nas
categorias mais bem estruturadas no contexto da agricultura familiar revela a
dificuldade da parcela mais fragilizada ter acesso às políticas de incentivo ao
desenvolvimento. Com efeito, segundo CARVALHO (2008), para um agricultor familiar
nordestino conseguir crédito para plantar mamona, por exemplo, este precisa de uma
produtividade de pelo menos 750 quilos por hectare, consorciado com outros cultivos.

9

Linha de microcrédito do PRONAF– renda familiar até R$ 2 mil. MDA (2008f), conforme detalhado no
item 2.3.1.
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Quando estiver aquém desses valores, é difícil obter crédito. Isso recai, exatamente,
na falta de assistência e capacitação técnica.

As garantias exigidas para a concessão de créditos dificultam o acesso daqueles
agricultores menos capacitados financeiramente. Os posseiros e arrendatários se
enquadram nessa categoria. A carência de orientação adequada para os agricultores
elaborarem projetos contribui para a reprovação dos mesmos. Na pesquisa de
AVZARADEL (2008), focada no Estado da Bahia, a atuação das instituições
financeiras mostrou-se insatisfatória, principalmente no que se refere à agilidade do
sistema bancário. Os atrasos na liberação dos créditos trazem prejuízos para o
calendário agrícola.

Portanto, recolocar uma parcela significativa dos agricultores familiares em condições
de produzir é uma medida relevante para que esses trabalhadores rurais sejam
inseridos na cadeia produtiva de biodiesel. É evidente que os financiamentos do
PRONAF para as categorias de agricultores familiares mais descapitalizados é um
risco para os bancos. Com isso, cria-se esse conjunto de dificuldades para atender a
todas as categorias do programa. Tendo em vista a baixa capacitação dos agricultores
familiares, os agentes financeiros poderiam monitorar a aplicação dos recursos
emprestados, e os técnicos agrícolas deveriam auxiliar os agricultores na elaboração
de projetos para candidatarem-se às políticas de acesso ao crédito rural. Essa seria
uma forma de diminuir a inadimplência e a má aplicação dos recursos por parte dos
agricultores familiares.

SOUZA e PEDREIRA (2002) in AVZARADEL (2008), recomendaram a criação de
câmaras técnicas ou temáticas nos Conselhos Estaduais do PRONAF para facilitar o
encaminhamento dos problemas enfrentados pela agricultura familiar. Ademais,
propõem-se a realização de diagnósticos participativos que abordem a realidade local,
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onde existem Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural para promover Planos
Municipais de Desenvolvimento Rural, com o intuito de facilitar a implementação dos
mesmos. Nesse contexto, deve-se reestruturar a composição do Conselho Estadual
com o aumento da representação de agricultores familiares.

Segundo a pesquisa do IE/LIMA (2007), uma possível solução para atingir os
produtores menos organizados é a criação de um fundo de aval para o PRONAF. No
Paraná, único estado com um fundo deste tipo regularizado desde 2005, até 2009 não
precisou ser mobilizado porque o índice de inadimplência tem sido baixo.

3.1.3 – Leilões de Biodiesel

Um dos requisitos para participar dos leilões é comprar matéria-prima da agricultura
familiar, ou seja, possuir o Selo Combustível Social10. Mesmo assim, vale considerar
que usinas sem selo podem revender biodiesel que produzem para as usinas
detentoras do Selo. Conforme SILVA (2009), isso significa que uma alta participação
das usinas com Selo nos leilões não implica, necessariamente, em maior participação
da agricultura familiar como fornecedora de matéria-prima.

Segundo a ANP, o mecanismo dos leilões também foi criado para organizar a
distribuição de biodiesel a ser misturado no diesel, tendo em vista que a Petrobras é a
única fabricante de diesel, e a única comprada de biodiesel. Nesse contexto, é crucial
a definição do novo papel da Petrobras, pois além de compradora majoritária11, a
subsidiária Petrobras Biocombustível passou a ser fornecedora de biodiesel desde o
final de 2008.
10

80% do volume ofertado é exclusivo para empresas detentoras do Selo Combustível Social e os 20%
restante é leiloado em um segundo pregão aberto a todos produtores autorizados pela ANP a
comercializar a produção de biodiesel.
11
A Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), controlada pela Petrobras, também é compradora dos leilões de
biodiesel.
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Desde o início do programa, as usinas produtoras de biodiesel solicitam o fim dos
leilões, com o intuito de liberar a comercialização da produção. Segundo reportagem
do Valor Econômico, de 29 de abril de 2009, a ANP já estuda alternativas para
substituir este atual sistema de comercialização da produção de biodiesel. Segundo
Edson Silva, superintendente de abastecimento da ANP, “ou se acha uma alternativa
aos leilões, ou as empresas vão começar a quebrar” (BIODIESELBR, 2009b).

Contudo, existem muitos fatores que precisam ser analisados antes do fim dos leilões.
Com a liberação do mercado de biodiesel, as empresas não precisarão mais
comprovar a compra da matéria-prima da agricultura familiar. Dessa forma, o fim dos
leilões pode contribuir para a diminuição gradual da participação do agricultor familiar
no programa mesmo sabendo que o mecanismo por si só não é o suficiente para
aumentar a inclusão social dos mesmos.

Segundo entrevista com produtores da região Semi-Árida, os leilões deveriam ser
separados por região porque é complicado competir com as grandes usinas
produtoras de soja (BIODIESELBR, 2008b). Essa medida diminuiria os gastos com o
transporte do óleo vegetal entre as regiões distintas, e ainda, proporcionaria um
desenvolvimento rural mais localizado.

3.1.4 – Síntese das Principais Limitações e Oportunidades à Inserção da
Agricultura Familiar do Semiárido a partir da Análise dos Principais Parâmetros
de Concepção e Condução do PNPB

As principais limitações e oportunidades à inserção da agricultura familiar do
Semiárido à luz dos principais parâmetros de concepção e condução do PNPB são
apresentados de forma sintética na Tabela 9.
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Tabela 9 – Síntese das Principais Limitações e Oportunidades à Inserção da Agricultura
Familiar do Semiárido a partir da Análise dos Principais Parâmetros de Concepção e
Condução do PNPB

Limitações
O custo para transferir conhecimentos,
tecnologias, assistência técnica, sementes e
insumos para a agricultura familiar é maior
SCS
que a redução de impostos proposta na
legislação. Essa situação obriga as usinas a
buscarem opções de menor custo – soja
cultivada pelo agronegócio do centro-oeste.
Homogeneidade das políticas públicas de
SCS
incentivo ao plantio de oleaginosas.
Dificuldade dos agricultores familiares do
semiárido de participarem de políticas de
acesso ao crédito, por diversos fatores,
Acesso dentre eles: baixo nível educacional e alto
ao
índice de pobreza dos agricultores da
Crédito região.
Carência de orientação adequada aos
agricultores para elaborem projetos para
obtenção de crédito.
Privilégio de crédito para as unidades
familiares mais capacitadas, tendo em vista
o menor risco aos agentes financeiros.

Aplicação de tributos diferenciados para as
empresas que criarem novas cooperativas
em detrimento daquelas que compram
oleaginosas de cooperativas pré-existentes.

Incentivos específicos às particulares de
cada região.
Os
técnicos
agrícolas
devem
ser
capacitados para auxiliarem os agricultores
na elaboração de projetos de acesso ao
crédito rural.

Os agentes financeiros poderiam monitorar
a aplicação dos recursos emprestados.
Criação de um fundo de aval para o
PRONAF com objetivo atingir os produtores
menos organizados.

Acesso
ao
Crédito

Leilão

Oportunidades

Realização de diagnósticos participativos
que abordem a realidade local, com maior
representatividade
dos
agricultores
familiares.
Usinas sem selo podem revender biodiesel Os leilões deveriam ser separados por
que produzem para as usinas detentoras do região porque é complicado pequenas
Selo.
cooperativas de agricultores competirem
com as grandes usinas produtoras de soja.
Essa medida também diminuiria os gastos
com o transporte, e ainda, proporcionaria
um desenvolvimento rural descentralizado.

3.2 – Limitações e Oportunidades à Inserção da Agricultura Familiar do
Semiárido a partir da Análise das Principais Etapas da Cadeia Agrícola de
Oleaginosas

A análise dessa pesquisa se restringiu à cadeia agrícola de oleaginosas no Semiárido,
apresentada na Figura 3, que engloba deste o cadastramento das famílias, até o
transporte do grão/óleo para a usina de biodiesel. A partir da análise das etapas
grifadas na Figura 3, as principais limitações à participação da agricultura familiar do
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semiárido no PNPB foram identificadas. No decorrer desta análise, as oportunidades e
potencialidades para o aprimoramento da cadeia também são apontadas.

Cadastramento
dos Agricultores

Entrega
dos
Insumos

Plantio

Manejo da
Cultura

Colheita

Assistência Técnica

Beneficiamento

Organização e
Nucleação da
Produção

Armazenamento

Transporte do
Grão
para Usina de
Biodiesel

Comercialização

Figura 3 – Principais Etapas da Cadeia Agrícola de Oleaginosas

3.2.1 - Cadastramento de agricultores familiares
A baixa capacitação dos técnicos agrícolas que cadastram os agricultores
(INCRA/FAO, 2000) é uma limitação bastante relevante à participação do agricultor
familiar no programa. Os cursos de capacitação dos técnicos deveriam exigir um
conteúdo mínimo padrão para todas as regiões, além das questões particulares de
cada localidade. Além disso, devem ser destinados mais recursos para aquisição de
veículos e pagamento do combustível dos técnicos que prestam assistência técnica
aos agricultores familiares.

Conforme pesquisa de campo, ressalta-se que um dos maiores problemas enfrentados
pela agricultura familiar para atender os requisitos do cadastramento é a posse do
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número da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP12). Muitos não possuem DAP por
falta de informação e/ou documentos, ou ainda, pela burocracia envolvida na liberação
dessa declaração.

Segundo o MDA (2009b), no momento do cadastramento é preciso que o casal
compareça, caso o produtor interessado tenha relação conjugal estável, ambos devem
apresentar CPF e carteira de identidade. Além disso, também é necessário levar o
documento que comprove a posse da terra13 a ser explorada. Este é outro documento
que nem sempre os agricultores possuem. Segundo SILVA (2009), inclusive os
agricultores proprietários possuem o contrato de compra e venda, no entanto, não
possuem o registro da terra. Isso dificulta bastante tanto a inserção dos agricultores no
programa, como também o acesso ao crédito. Sugere-se que quando o agricultor não
possuir os documentos requeridos, o técnico deve instruí-lo a retirá-los nos órgãos
competentes.

É importante evidenciar que a alta taxa de analfabetismo e pobreza dos produtores
rurais

interfere

na capacidade

de

atenderem

aos

principais

requisitos

do

cadastramento, expostos no parágrafo anterior. Acrescenta-se, ainda, que a maioria
dos agricultores familiares do Nordeste não são proprietários das terras nas quais
trabalham. Conforme estudo do INCRA/FAO (2000), o Brasil possui uma estrutura
fundiária concentrada, marcada pela coexistência de latifúndios e minifúndios.

12

A DAP é o instrumento que identifica a familia como beneficiária do Pronaf, diz a que grupo essa familia pertence e
constitui-se em documento obrigatorio para acessar o credito Pronaf. Além disso, também habilita a família a interagir
com outras ações da Secretaria de Agricultura Familiar – SAF – como a compra direta, a comercialização de matéria
prima do Biodiesel entre outras. As entidades que normalmente emitem a DAP são: instituição de assistência técnica
do governo e os sindicatos do meio rural. Para as famílias assentadas pelo “Plano Nacional de Reforma Agrária”, o
fornecimento da DAP deverá ser feito pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. (MDA,
2009b)

13

Pode ser escritura, título, contrato de arrendamento, contrato de parceria, contrato de comodato ou outro registro que
comprove a propriedade sobre o imóvel (MDA, 2009b)
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Sendo assim, a reforma agrária e o acesso a terra é um fator de extrema importância
quando se discute os entraves à participação da agricultura familiar no Semiárido.
Importante evidenciar que HOFFMANN (2002) demonstrou em sua pesquisa que a
desigualdade da distribuição e posse de terra tem efeitos nos índices de
desenvolvimento humano. A compra de imóveis por grandes empresários do
agronegócio não dão continuidade à atividade produtiva antes existente, contribuindo
para a perda do vínculo entre os agricultores e o campo, um importante fator para o
desenvolvimento do meio rural (ABRAMOVAY, 2000).

3.2.2 - Entrega dos Insumos

O atraso na entrega das sementes constitui um grande entrave para o
desenvolvimento do programa de biodiesel, o que contribui para quebra de safra ou
forte redução da produtividade. Acrescenta-se, ainda, que a falta de sementes
certificadas é um grave problema que precisa ser revertido o quanto antes. Muitos
agricultores estão plantando grãos ao invés de sementes, mais um motivo que torna a
produtividade muito baixa em certas regiões. Essa consequente diminuição na
rentabilidade da cultura desestimula a participação de agricultores na safra seguinte.
Portanto, é de extrema importância que essa entrega seja realizada no prazo e que
pesquisas para o melhoramento genético das sementes das principais oleaginosas
sejam incentivadas.

Importante frisar que a utilização de sementes certificadas não é uma condição
suficiente para propiciar uma boa rentabilidade; esta deve vir articulada à análise e
recomposição dos solos, além da introdução de técnicas de retenção de água,
principalmente na região do semiárido, onde o regime pluviométrico é bastante
irregular. Todavia, a análise de solo, apesar de ser uma prática de custo relativamente
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baixo14, ainda não é realizada de forma sistêmica na cadeia agrícola do Semiárido.
Sendo assim, a recomposição dos solos é prejudicada, uma vez que somente a partir
das análises de solo é possível identificar com precisão os nutrientes que estão
limitando a produção dos produtores rurais.

Ressalta-se que a partir da nova instrução normativa, estes investimentos podem ser
mais convenientes para as empresas produtoras de biodiesel, já que o valor gasto
com insumos, análise de solos e assistência técnica podem ser consideradas no
cálculo do valor de aquisição de matéria-prima proveniente da agricultura familiar.

3.2.3 – Plantio

Um grande entrave à inserção da agricultura familiar na cadeia produtiva de biodiesel
está relacionado ao acesso à terra. De acordo com o IBGE (2006a), na região do
Nordeste concentra-se o menor percentual de agricultores familiares proprietários de
terras (68,57%), enquanto que 22% dos estabelecimentos estão na mão de
arrendatários, parceiros e ocupantes. Portanto, muitos produtores não possuem
autonomia para decidir quais culturas devem ser produzidas. Como a pecuária possui
grande força na maioria dos municípios nordestinos, muitos proprietários não
permitem que seus trabalhadores plantem oleaginosas pelo fato de precisarem de
área para o plantio do capim, principal alimento dos bovinos.

Acrescenta-se, ainda, que segundo BUAINAIN (2007), a falta de titulação da terra e o
risco de desapropriação decorrente de uma situação de posse temporária
(arrendatários e parceiros) ou irregular (posseiros) restringem o acesso ao crédito.
Inclusive, geram conflitos agrários, inibem o aproveitamento do potencial produtivo da
propriedade e incentivam a sobrexploração da terra.
14

No Ceará é cobrado R$ 20,00 por amostra de solo analisada (Tabela 34).

65

No caso específico da mamona, a situação é ainda mais complicada, pois os
proprietários temem a intoxicação dos seus animais. Uma solução para essa situação
seria cercar as áreas com mamona, entretanto, segundo os agricultores, essa solução
não é muito barata. Além disso, aqueles proprietários que permitem a plantação de
mamona muitas vezes obrigam o agricultor a colher os frutos antes do ápice de
produção, para que o capim seja plantado. Isso prejudica a produção de mamona do
agricultor que se empenhou na lavoura para alcançar uma boa produção.

Segundo MENDES (2005), as práticas de manejo e conservação do solo mais
empregadas pelos agricultores familiares do semiárido são: utilização de esterco
animal e rotação de cultura. Entretanto, na prática foi verificado que um percentual
muito baixo dos agricultores do Ceará utiliza essas práticas. Dessa forma, é de
extrema importância a difusão dessas e de outras práticas voltadas à recomposição e
preservação da fertilidade dos solos entre os agricultores familiares da região, de
forma a aumentar a produtividade das culturas e ao mesmo tempo diminuir os
impactos gerados ao meio ambiente.

Conforme ABRAMOVAY e MAGALHÃES (2007), apesar do PNPB declarar que está
calcado em três pilares: ambiental, social e econômico, nota-se que as questões
ambientais não são consideradas para obtenção do Selo Combustível Social (item
3.1.1). A adoção dessas práticas poderia fazer parte de um movimento mais geral de
certificado ambiental da produção de biodiesel com repercussão no mercado
internacional. Além disso, há a possibilidade de obter créditos de carbono através da
nova metodologia ACM0017 UNFCCC (2009).

A queimada é uma prática bastante cultural da agricultura familiar do Semiárido que
combina pequenos benefícios imediatos ao produtor – combate a ervas daninhas,
ligeira adubação, com a erosão do solo exposto e a consequente perda dos elementos
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essenciais. Uma de suas principais justificativas, segundo muitos produtores, é a
carência de equipamentos e a economia de trabalho. (IE/LIMA, 2007). Tendo em vista
que esta prática além de emitir gases nocivos para o meio ambiente, induz o agricultor
a avançar a cada safra para novas áreas, políticas de incentivo às práticas
agroecológicas no plantio das oleaginosas (consorciadas com alimentos) precisam ser
estimuladas nos programas de biodiesel estaduais.

Para reduzir os danos causados pela ação erosiva das gotas de chuva no solo
exposto (splash) e, ainda, frear o avanço da agricultura para novas áreas (leia-se
queimadas), recomenda-se o uso dos restos da cultura anterior como cobertura
vegetal morta e o revolvimento mínimo do solo, prática denominada plantio direto.
Segundo MONTEIRO (2007), o plantio direto consiste em plantar sobre a palhada da
cultura anterior evitando a exposição do solo entre um plantio e outro. O revolvimento
do solo é evitado e apenas pequenos sulcos são abertos para a incorporação de
adubo e sementes. Dessa forma, os nutrientes dos restos culturais são incorporados
ao solo, apresentando benefícios na redução da temperatura, aumento da umidade e
da fertilidade. Sendo assim, por ser uma prática simples e eficaz torna-se uma das
maneiras mais econômicas de combate à erosão.

Contudo, vale lembrar que muitos restos culturais como a palha do milho, por
exemplo, são utilizados amplamente para alimentação de animais. Mesmo assim,
deve-se incentivar que parte dessa palha seja realmente espalhada no solo.
Entretanto, para que o agricultor adote tal prática, em detrimento de outras, ele precisa
estar certo que a produtividade das culturas será positiva.

Outras práticas conservacionistas de solo com custo relativamente baixo também
devem ser difundidas pelos agricultores familiares, dentre elas, destacam-se:
plantação em curvas de nível, enleiramento, captação in situ, controle integrado e
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biológico de pragas, adubação verde, adubação orgânica, além da abolição do uso
das queimadas, discutida anteriormente.

O plantio em curvas de níveis trata-se de uma técnica para terrenos acidentados.
Consiste em plantar no mesmo nível em função da declividade do terreno com o intuito
de diminuir as perdas de água e solo. Concomitante às curvas de nível, podem ser
construídos terraços cujo objetivo principal é proteger os mananciais reduzindo os
riscos de erosão hídrica ao diminuir a velocidade da água. Os terraços são compostos
por um camalhão e um canal, construídas transversalmente ao plano de declive do
terreno. Essas estruturas constituem barreiras ao livre fluxo da enxurrada,
disciplinando-a mediante infiltração no canal do terraço (terraços de absorção) ou
condução para fora da lavoura (terraços de drenagem) (EMBRAPA TRIGO, 2009).

Os sistemas de captação in situ (Figura 4) é uma técnica de manejo do solo que
consiste na modificação da superfície do terreno, através da tração mecânica ou
animal, de modo a formar um plano inclinado entre dois sulcos sucessivos, chamados
de camalhões. Os sulcos funcionam como área de captação e são construídos
obedecendo as curvas de nível do terreno fechadas no seu final, e têm por finalidade
impedir o escoamento superficial da água da chuva. Dessa forma, a água de chuva
fica acumulada ao longo do sulco e se infiltra em maior quantidade na área do solo
onde se encontram as raízes da plantas. Assim, o terreno se mantém úmido por mais
tempo. Essa técnica não apenas favorece uma maior disponibilidade de água para os
cultivos como promove a conservação do solo e de seus nutrientes (EMBRAPA
SEMIÁRIDO, 2009)
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Figura 4 – Captação in situ
Fonte: COOPERBIO (2009)

O enleiramento possui o mesmo objetivo do plantio direto, podendo ser empregado ao
avançar para novas áreas. É uma técnica bastante simples de ser empregada,
entretanto não é cultural entre os produtores do semiárido. Conforme pesquisa de
campo, o avanço para novas áreas implica no corte de troncos e aproveitamento
daqueles de maior diâmetro para lenha e estaca de cerca. Os troncos mais finos, por
não possuírem utilidade, são queimados. Contudo, poderiam ser espalhados no solo
esperando que a degradação dos mesmos fosse responsável pelo retorno dos
nutrientes e da matéria orgânica, aumentando a fertilidade do solo que está
diretamente relacionada com a produtividade das culturas.

A adubação orgânica com esterco bovino apresentou resultados significativos no
Ceará (item 4.4). Portanto, sua utilização no preparo do solo deve ser incentivada.
Segundo MONTEIRO (2007), o adubo orgânico confere aos solos qualidades físicoquímicas e biológica mais elevadas pela agregação das partículas do solo,
crescimento da microbiota, melhorando a textura e o armazenamento de água,
repondo os elementos minerais retirados do solo pelas culturas e/ou perdidos por
lixiviação.
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Para que os resultados da safra sejam realmente significativos, todas essas medidas
conservacionistas de solo e água apresentadas precisam vir atreladas a uma
assistência técnica especializada, tendo em vista a baixa capacitação dos agricultores
familiares do semiárido. Para isso devem ser criados mecanismos de incentivos às
práticas agroecológicas no plantio de oleaginosas consorciadas com alimentos.

3.2.4 - Assistência Técnica

Os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) é uma das maiores
necessidades da agricultura familiar, pois a produtividade, a qualidade e a
rentabilidade de suas culturas dependem muito de uma orientação técnica adequada.
É importante que para cada região tenha um trabalho específico, respeitando suas
características pedológicas, socioeconômicas, ambientais e climáticas. Dessa forma,
as intervenções para aumentar a produtividade das culturas (seja na recuperação dos
solos, seja na capacitação e assistência técnica dos agricultores) podem alcançar um
resultado mais significativo.

Contudo, muitas limitações para o fornecimento de serviços de ATER precisam ser
superados: em primeiro lugar, há uma falta de continuidade das políticas e dos
recursos destinados a ATER, o que não permite a execução de serviços de qualidade.
A reestruturação da infra-estrutura dos órgãos estaduais responsáveis pelo serviço de
ATER é uma questão primordial para o avanço do programa. De acordo com o
levantamento realizado no capítulo 2, os recursos humanos desses órgãos precisam
ser reciclados e melhor capacitados, e novas contratações precisam ser realizadas.
Segundo estudo do INCRA/FAO (2000), a remuneração dos técnicos de ATER das
instituições governamentais do semiárido é muito baixa e não ajuda na formação de
equipes qualificadas.
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Sendo assim, tais limitações constituem importantes entraves à participação de
agricultores familiares que precisam ser revertidos com a destinação de mais recursos
para essas instituições governamentais, ainda mais levando em consideração que a
maioria dos produtores é atendida por estas.

Acrescenta-se que a ausência de um sistema de monitoramento e avaliação dos
serviços também é evidente e precisa ser revisto. ABRAMOVAY e MAGALHÃES
(2007) apontaram que apesar de ser uma das obrigações do produtor de biodiesel e
um dos direitos do agricultor familiar que a execução dos contratos seja acompanhada
pelo movimento social, ainda não há elementos para uma avaliação da capacidade de
controle do monitoramento que ocorre no campo. Segundo os representantes dos
movimentos sociais, a assistência técnica ainda não é efetiva com o novo modelo de
relação dos atores do PNPB. O líder do MST diz que o ideal seria uma assistência
técnica participativa (BIODIESELBR, 2008c).

TORRES FILHO e MENDONÇA (2002) revelaram em seu estudo que os programas
de assistência técnica lidam com os agricultores como sendo um público-alvo
homogêneo e o monitoramento se dava através de indicadores técnicos padronizados.
Dessa forma, retoma-se a discussão da importância do técnico agrícola identificar,
previamente, o nível de instrução dos agricultores para o plantio das oleaginosas,
assim como as condições do solo aonde serão plantadas essas culturas. Pois, a partir
daí, o técnico é capaz de traçar um plano de assistência técnica para cada nível de
aptidão dos agricultores e, também, verificar quais nutrientes estão limitando sua
produção para intervir com as técnicas necessárias.

Com as recentes alterações na IN n° 01/09, o governo pretende aumentar a qualidade
dos serviços de ATER visto que os novos contratos precisam conter, obrigatoriamente,
um plano de assistência técnica, com a descrição dos agricultores atendidos e seus
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respectivos técnicos agrícolas. A partir de agora deve ser respeitado o limite de 150
famílias por técnico. Importante ressaltar que essa alteração se enquadra aos
contratos firmados posteriormente à promulgação da nova legislação. Os contratos
antigos, cuja validade é de cinco anos, terão ainda um ano para atender os critérios de
assistência técnica, quando deverão entregar um relatório final sobre as atividades
exercidas nos serviços de ATER, na última safra correspondente. Contudo, o
desempenho da qualidade desses serviços só poderá ser analisado após a divulgação
dos dados da safra de 2008/09.

Ademais, para incentivar de forma efetiva o investimento das empresas nos serviços
de ATER de qualidade, o gasto com os insumos doados aos agricultores e com os
serviços de assistência técnica entram no cálculo do valor total de aquisição de
matéria-prima a partir da nova legislação, conforme apresentado no capítulo 2. Essa
medida favorece diretamente a empresa, e pode causar prejuízo à agricultura familiar.
Por exemplo, na legislação anterior, especificamente no semiárido, se a empresa
gastasse 100 mil reais com aquisição de matéria-prima, 50 mil deveria ser proveniente
da agricultura familiar. A partir da nova legislação, a empresa nordestina que gasta
100 mil com compra de matéria-prima, poderá gastar 5 mil com assistência técnica, 3
mil com insumos, 3 mil com correção de solos, 2 mil com sementes, e apenas 17 mil
com a compra da produção dos agricultores, conforme análise do REPÓRTER
BRASIL (2009).

Dessa forma, pode haver uma diminuição do número de famílias inseridas no
programa. Entretanto, tal fato só poderá ser confirmado após a divulgação dos
resultados das próximas safras. Mesmo assim, é preferível ter menos famílias
inseridas no programa com serviços de assistência de qualidade, a uma quantidade de
famílias superior à capacidade de assistência dos órgãos competentes.
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Um dos efeitos dessa alteração pode ser o aumento da produtividade e, em
conseqüência, a redução dos preços, fazendo com que haja aumento na quantidade
consumida de óleo proveniente da agricultura familiar, possibilitando acesso a maior
número de agricultores.

Para isso, essa modificação na legislação precisa vir atrelada a melhorias na estrutura
organizacional dos serviços de agro-fornecimento para que, desta forma, a
rentabilidade das culturas apresente resultados melhores. Tendo em vista as principais
limitações apresentadas no âmbito dos serviços de ATER público, urge uma
reestruturação das instituições governamentais responsáveis por esses serviços. Isso
prevê um aumento no orçamento dessas entidades, atrelado ao monitoramento
contínuo pelas organizações representativas dos agricultores rurais dos serviços
prestados aos produtores rurais.

Outra forma de minimizar esses obstáculos é

articular as políticas de assistência técnica com outras políticas, como as de crédito,
capacitação e comercialização associadas, de uma forma geral, às estratégias de
desenvolvimento regional.

3.2.5 - Organização e Comercialização da Produção

A organização da produção tem como principal objetivo minimizar o custo e o tempo
desprendido com o transporte da matéria-prima para as usinas, tanto a esmagadora
de óleo, quanto a de transesterificação. Da mesma forma, facilita o fechamento de
contratos que ao invés de serem realizados individualmente, passam a ser coletivos,
diminuindo a burocracia. Todavia, a pouca cultura organizativa dos agricultores
nordestinos (como associações e cooperativas) dificulta o fechamento dos contratos
que são feitos, em sua maioria, de forma individual, conforme verificado na pesquisa
de campo. Na entrevista concedida ao REPORTER BRASIL (2009), Paulo Dias,
gerente de suprimentos da Petrobras Biocombustível, confirma este fato.
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Um dos fatores que dificulta a formação de cooperativas e associações é a obtenção
do requisito legal que as concedem o direito de comercializar a produção diretamente
com a empresa - a DAP 3.215. A cooperativa, para obter a DAP 3.2 precisa atender às
seguintes exigências: no mínimo, dois anos de autorização de funcionamento
concedida pelo Banco Central do Brasil; 70 % (setenta por cento) da matéria-prima
negociada precisa ser originária da produção própria e ou dos associados;

90%

(noventa por cento) de seus sócios ativos devem ser classificados como agricultores
familiares, mediante apresentação da DAP de cada produtor; e um patrimônio líquido
mínimo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e máximo de R$ 3.000.000,00 (três
milhões de reais). Ressalta-se que enquanto a DAP do agricultor familiar tem validade
de seis anos, a DAP jurídica tem validade anual.

Dessa forma, muitos obstáculos ainda precisam ser enfrentados para que uma
cooperativa comercialize diretamente com a empresa produtora de biodiesel tendo em
vista todos os requisitos apresentados. O primeiro deles é o fato dos produtores rurais
nordestinos não se identificarem com a cultura de associativismo e cooperativismo o
que dificulta a formação do quadro social da cooperativa.

Um incentivo à organização é dado pela nova Instrução Normativa do MDA, N° 01/09.
O artigo número 8 admite contratos coletivos com os agricultores familiares. Ainda
assim, apenas a promulgação deste artigo não é o suficiente para mudar a cultura dos
trabalhadores rurais. A instrução e a capacitação dos técnicos agrícolas para
incentivar a coletividade dos agricultores pode ser um primeiro passo para vencer esse
empecilho.

15

A DAP 3.2 é uma declaração emitida pelo MDA para identificar as formas associativas dos agricultores
familiares organizadas em pessoas jurídicas, conforme Portaria n° 85 do MDA, de 22 de dezembro de
2008.
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Segundo Arnoldo de Campos, Coordenador-Geral de Agregação de Valor e Renda do
MDA, “a capacitação em gestão é o maior desafio para a inclusão de cooperativas no
processamento industrial do biodiesel.” Conforme WILKINSON E HERRERA (2008),
sem uma gestão profissional, as instituições bancárias relutam em disponibilizar
financiamentos. Ainda segundo WILKINSON E HERRERA (2008), para enfrentar
esses problemas, o governo tem implementado Pólos de Biodiesel em todo o país.
Esses pólos – 30 até o momento da pesquisa dos referidos autores – são organizados
por meio de Grupos de Trabalho compostos principalmente por representantes de
empresas de biodiesel, sindicatos de trabalhadores rurais, instituições financeiras,
empresas de assistência técnica, instituições de pesquisa e cooperativas. Arnoldo de
Campos afirma que “esses pólos podem se tornar o embrião do desenvolvimento de
cooperativas no setor de biodiesel. Onde há indústria, é necessário que um sistema de
fornecimento de matérias-primas esteja a postos” (BIODIESELBR, 2007).

Outra questão bastante significativa que dificulta a participação da agricultura familiar
no PNPB é a facilidade do pagamento da compra da matéria-prima por mercados
diferentes do biodiesel. Sendo assim, muitos agricultores não são fiéis aos contratos
com as empresas de biodiesel e vendem, por exemplo, a mamona para a indústria
química.

Segundo Edivando dos Santos, presidente da Cooperativa Regional de

Reforma Agrária da Chapada Diamantina (Cooprad), entrevistado pela REPORTER
BRASIL (2009), “a “infidelidade” dos produtores acaba sendo uma questão de
sobrevivência, ainda mais se a empresa demorar para buscar a produção. Enquanto a
indústria química paga os agricultores e/ou cooperativas no ato da compra, a
Petrobras Biocombustível demora até 30 (trinta) dias para depositar o dinheiro na
conta do agricultor”.

Importante evidenciar que quando um agricultor é contratado por uma determinada
empresa e vende sua produção para outra, todo o investimento da primeira empresa
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com insumos e assistência técnica aos produtores é perdido. Portanto, as empresas
de biodiesel precisam pensar em uma forma mais eficiente e rápida de buscar e pagar
os produtores de oleaginosas do semiárido, alterando os prazos do contrato.

Outro entrave importante que dificulta a inserção da agricultura familiar no PNPB,
segundo as organizações sociais, como MST e Fetraf, é o baixo valor agregado da
matéria-prima comercializada pelos produtores. Tais instituições reivindicam uma
participação maior da agricultura familiar na cadeia de biodiesel, avançando para o
processamento e venda do óleo vegetal. As três novas usinas da Petrobras, por
exemplo, não possuem a unidade de esmagamento do grão junto à unidade de
transesterificação. Nesse sentido, apesar desta empresa ter planejado comprar o óleo
diretamente das cooperativas de agricultores familiares, a estrutura organizacional dos
movimentos sociais e das cooperativas agrícolas ainda é muito frágil e despreparada
para avançar na cadeia (REPORTER BRASIL, 2009).

Assim, a participação da agricultura no processamento do óleo vegetal é uma medida
importante para aumentar a renda dessas famílias. Ademais, a torta residual
proveniente do esmagamento pode ser aproveitada como adubo orgânico, fator
relevante para o aumento da rentabilidade das culturas. Portanto, apenas após a
melhor estruturação e capacitação das organizações representativas da agricultura
familiar do semiárido, os bancos poderão aumentar as linhas de crédito para o
financiamento desses projetos.

Importante ressaltar que transportar o óleo vegetal é muito mais rentável que
transportar o grão. Entretanto, a viabilidade técnica de mini-usinas esmagadoras de
óleo vegetal é um fato que precisa ser analisado e aprimorado a partir de pesquisas e
experiências-piloto. Os problemas relacionados a essas mini-usinas serão detalhados
no Capítulo 4, item 4.1.
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3.2.6 - Transporte

O transporte dos grãos produzidos pela agricultura familiar é o ponto final da cadeia
agrícola e está diretamente ligado à organização e nucleação da produção. Conforme
apresentado no item 3.2.5, a maioria das cooperativas não possui a DAP 3.2 que dá
direito a comercialização da produção, portanto, a compra da matéria-prima é
realizada de forma fragmentada, o que torna o transporte ineficiente.

A produção precisa ser agrupada em regiões estratégicas na zona rural para que o
transporte para a usina nas estradas estaduais e federais seja realizado por
caminhões de alta capacidade, diminuindo o custo com o transporte dos grãos e,
consequentemente, a emissão de poluentes atmosféricos.

Contudo, sabe-se que o programa ainda está em estágio inicial e essa organização
realmente não é simplória. Além disso, muitas estradas vicinais para acesso às
propriedades rurais são de baixa qualidade principalmente no período das chuvas.
Portanto, as empresas precisam estar atentas a essas questões antes de fechar
contrato com os produtores. Importante frisar que a otimização do transporte dos
grãos possui uma interligação com a organização da produção em cooperativas ou
associações, que conforme discutido no item 3.2.4 ainda é uma estrutura muito frágil
no semiárido nordestino. Portanto, para minimizar os custos e o tempo no transporte
dos grãos, primeiro precisa-se desenvolver o conceito de nucleação da produção,
capacitando as cooperativas/associações a organizar a produção através de
mecanismos de formação e formalização dessas estruturas organizacionais.
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3.2.7 - Síntese das Principais Limitações e Oportunidades para Inserção da
Agricultura Familiar do Semiárido no PNPB a partir da Análise das Principais
Etapas da Cadeia Agrícola de Oleaginosas

As principais limitações e oportunidades à inserção da agricultura familiar do
Semiárido no PNPB a partir da análise das principais etapas da cadeia agrícola de
oleagionas está sintetizado na Tabela 10.

Tabela 10 – Síntese das Principais Limitações e Oportunidades para Inserção da
Agricultura Familiar do Semiárido no PNPB a partir da Análise das Principais Etapas da
Cadeia Agrícola de Oleaginosas

Etapa da Cadeia

Geral

Geral

Cadastro dos
agricultores
familiares

Limitações
Dificuldade de acesso à terra. De acordo
com o IBGE (2006), na região do Nordeste
concentra-se o menor percentual de
agricultores familiares proprietários de
terras o que implica na falta de autonomia
para decidir quais culturas produzir. Muitos
proprietários não permitem que seus
trabalhadores plantem oleaginosas, pois
precisam plantar capim para a criação de
bovinos.
Segundo BUAINAIN (2007), a falta de
titulação da terra e o risco de
desapropriação decorrente de uma
situação de posse temporária ou irregular
restringem o acesso ao crédito, geram
conflitos
agrários
e
incentivam
a
sobrexploração da terra.
Conforme ABRAMOVAY e MAGALHÃES
(2007), apesar do PNPB declarar que está
calcado em três pilares: ambiental, social e
econômico, nota-se que as questões
ambientais não são consideradas para
obtenção do Selo.
Comunicação via rádio com os agricultores
que residem longe do centro da cidade é
pouco eficiente.
Muitos acessos pelas estradas vicinais
estão em condições precárias.

Oportunidades
Incentivo ao Programa de Reforma
Agrária e Regularização Fundiária.
Para conciliar a plantação de mamona
com a criação de gado, muitos
agricultores cercam suas plantações.

Incentivo à certificação ambiental da
produção de biodiesel com repercussão
no mercado internacional.

As visitas técnicas às comunidades rurais
mais distantes devem ser incentivadas
pelas instituições prestadoras dos
serviços de assistência técnica.
Melhorar a qualidade das estradas
vicinais de acesso.
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Etapa da Cadeia

Cadastro dos
agricultores
familiares

Entrega de
Insumos
Entrega de
Insumos

Entrega de
Insumos

Limitações

Oportunidades

Muitos
agricultores
não
possuem
requisitos mínimos para o cadastramento:
a DAP e o documento que comprove a
posse da terra. Principais motivos - falta de
informação e a burocracia envolvida na
liberação dessas declarações.
Ressalta-se que sem essa declaração o
agricultor não pode obter crédito para
subsidiar sua produção.
Atraso na entrega das sementes --> os
agricultores acabam plantando grãos
estocados em suas residências. Esse
atraso afeta a produtividade das culturas.
Falta de sementes certificadas.

Sugere-se que quando o agricultor não
possuir os documentos requeridos, o
técnico e os sindicatos devem instruí-lo a
retirá-los nos órgãos competentes.
Incentivo ao Programa de Regularização
Fundiária.

Planejamento eficaz para que as
sementes sejam entregues no prazo.
Incentivo ao aumento de áreas para a
produção de sementes.
Pesquisas para o melhoramento genético
de sementes das principais oleaginosas.

Custo alto para comprar, transportar e A partir da nova instrução normativa,
distribuir sementes e insumos.
estes investimentos podem ser mais
convenientes
para
as
empresas
produtoras de biodiesel, já que o valor
gasto com insumos, análise de solos e
assistência
técnica
podem
ser
incorporados no percentual de aquisição
de
matéria-prima
proveniente
da
agricultura familiar.
Minoria dos agricultores do Semiárido
adota práticas de manejo e conservação
do solo. A queimada, por exemplo, é uma
prática cultural da agricultura familiar da
região.

Plantio

Incentivo às práticas agroecológicas no
plantio das oleaginosas (consorciadas com
alimentos) como: plantio direto, plantação
em curva de nível, enleiramento, captação
in situ, além controle integrado e biológico
de pragas, adubação verde, adubação
orgânica, além da abolição do uso das
queimadas.
Implantar unidades técnicas de referência
aonde
são
adotadas
práticas
agroecológicas e os agricultores são
capacitados
e
conhecem
outros
agricultores para trocar informações.

Assistência
Técnica
(ATER)

Assistência
Técnica
(ATER)

Falta de continuidade das políticas e dos Destinação de mais recursos para as
recursos destinados a ATER, o que não instituições governamentais de ATER.
permite construir serviços sólidos.
Reestruturação da infraestrutura dos
A remuneração dos técnicos de ATER do órgãos estaduais responsáveis pelo
governo é muito baixa e não ajuda na serviço de Assistência Técnica.
formação de equipes qualificadas.
INCRA/FAO (2000)
Reciclar e Capacitar os recursos humanos
desses órgãos.

Os programas de assistência técnica
lidam com os agricultores como sendo
um público-alvo homogêneo e o
monitoramento se dá através de
indicadores
técnicos
padronizados
TORRES FILHO e MENDONÇA (2002).

Com as alterações na IN n° 01/09, o
governo pretende aumentar a qualidade
dos serviços de ATER tendo em vista que
os novos contratos precisam conter,
obrigatoriamente, um plano de assistência
técnica. Também deve ser respeitado o
limite de 150 famílias por técnico. A grande
questão é aumentar a fiscalização.
Melhor preparação dos técnicos agrícolas.
Oferecer cursos de capacitação com um
conteúdo mínimo padrão para todas as
regiões, além das questões particulares de
cada localidade.
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Praticamente não há cultura organizativa
dos
agricultores
nordestinos
em
associações e cooperativas, o que
dificulta o fechamento dos contratos, que
Organização e são feitos, em sua maioria, de forma
Comercialização individual.
da Produção

O artigo número 8 da IN n° 01/09 admite
contratos coletivos com os agricultores
familiares.
Entretanto,
apenas
a
promulgação deste artigo não é o
suficiente para mudar a cultura dos
trabalhadores rurais.

A organização da produção ainda é
realizada de forma bastante pontual
Organização e pelas cooperativas, isso se deve ao fato
Comercialização da maioria ainda não possuir o requisito
legal que as concedem o direito de
da Produção
comercializar a produção diretamente
com a empresa – a DAP 3.2.
Demora para
pagar os agricultores
familiares após a
compra das
oleaginosas,
diferentemente
de
Organização e
mercados
paralelo
ao
biodiesel.
Comercialização
Enquanto a indústria química paga os
da Produção
agricultores e/ou cooperativas no ato da
compra, as empresas de biodiesel
demoram até 30 dias.
Baixo valor agregado à matéria-prima
(grãos) vendida pelos agricultores
familiares

Incentivo legal para obtenção
requisitos básicos da DAP 3.2.

Organização e
Comercialização
da Produção

Transporte

Incentivo à nucleação a partir das
unidades técnicas de referência, da maior
capacitação dos técnicos agrícolas e dos
mobilizadores sociais.
dos

As empresas de biodiesel devem ser mais
eficientes no pagamento dos agricultores
familiares para não perderem todo o
investimento de insumos previamente
custeado.

A participação no processamento do óleo
vegetal é uma medida importante para
aumentar a geração de renda para essas
famílias. A torta residual proveniente do
esmagamento poderia ser aproveitada
como adubo orgânico, o que pode
propiciar o aumento da rentabilidade das
culturas.
A partir do momento que as organizações
representativas da agricultura familiar do
semiárido
estiverem
mais
bem
estruturadas e capacitadas, os bancos
poderão aumentar as linhas de crédito
para o financiamento de projetos nessa
linha.

Conforme apresentado no item 3.2.4, a
maioria das cooperativas não possui a
DAP 3.2 que dá direito a comercialização
da produção, portanto, a compra da
matéria-prima é realizada de forma
fragmentada, o que torna o transporte
ineficiente.

É muito mais rentável econômica e
ambientalmente transportar o óleo ao grão.
Agrupar
a
produção
em
regiões
estratégicas na zona rural para que o
transporte para a usina seja realizado por
caminhões de alta capacidade, diminuindo
o custo com o transporte dos grãos e,
consequentemente,
a
emissão
de
poluentes atmosféricos.
Desenvolver o conceito de nucleação da
produção,
capacitando
as
cooperativas/associações a organizarem a
produção através de mecanismos de
formação e formalização dessas estruturas
organizacionais.
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4. ESTUDOS DE CASO: O ESTADO DO CEARÁ e O MUNÍCIPIO DE PEDRA
BRANCA

O Ceará foi escolhido como o estudo de caso desta pesquisa devido ao grau de
mobilização estadual em torno do programa de biodiesel. Ressalta-se que o Estado
não é o maior produtor de oleaginosas da região nordeste, status ocupado pela Bahia.
Segundo WILKINSON E HERRERA (2008), do ponto de vista do público-alvo e do
envolvimento de incentivos públicos e privados, o Ceará é um bom caso para avaliar a
capacidade do programa em gerar renda e emprego para os pequenos produtores
rurais.

Para conhecer mais detalhes da realidade da agricultura familiar do Ceará, foi
realizada uma pesquisa de campo entre os dias 26 Janeiro e 06 de Fevereiro de 2009,
que englobou tanto visitas aos agricultores familiares e sindicatos de trabalhadores
rurais no interior do Ceará, como reuniões com a Petrobras Biocombustível, Brasil
Ecodiesel, Ematerce, entre outras instituições.

Neste capítulo, são apresentados aspectos gerais do Estado, no que tange à geografia
física, demografia e economia. Posteriormente, o histórico produtivo de oleaginosas,
assim como as diretrizes do Programa de Biodiesel do Ceará são evidenciados. Mais
adiante, os principais pontos da cadeia de mamona, tanto da Brasil Ecodiesel, quanto
da Petrobras Biocombustível são definidos. Em seguida, todos esses aspectos são
explorados de uma forma mais detalhada no Município de Pedra Branca.

4.1 - O Programa de Biodiesel do Ceará

O Programa de Biodiesel do Ceará é basicamente uma nova versão do Programa
Mamona no Ceará, instituído em 2003 com o propósito de soerguer a produção de
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mamona no Estado. Em 2005, a Brasil Ecodiesel (BED), uma das primeiras produtoras
de biodiesel a obter o Selo Combustível Social, deu início ao processo de
cadastramento de produtores de mamona no Ceará. Em outubro de 2006, a unidade
industrial do Ceará, que está acoplada a uma unidade esmagadora de sementes,
entrou em operação com a capacidade instalada de 108 mil m³ de biodiesel por ano.

Em 2007, com o intuito de diversificar a produção rural e ao mesmo tempo fortalecer a
agricultura familiar, o Governo do Estado lançou o Programa Biodiesel do Ceará.
Como incentivo para a produção das oleaginosas, os agricultores recebem sementes
de milho, feijão e mamona, todas subsidiadas pelo Governo, através do Programa de
Distribuição de Sementes.

No segundo semestre de 2008, foi inaugurada a Usina da Petrobras Biocombustível,
localizada em Quixadá, com capacidade de produção instalada inicial de 50 mil m³ de
biodiesel por ano que aumentou no final de 2009 para cerca de 108 mil m³. Importante
ressaltar que esta usina não possui uma unidade de extração de óleo vegetal a partir
de sementes. Com efeito, para agregar maior valor à produção dos pequenos
agricultores, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) – órgão
vinculado ao Ministério da Integração Nacional, juntamente com o Instituto Centro de
Ensino Tecnológico (Centec) criaram um programa para construção de indústrias
compactas de biodiesel, compostas de usina e unidades de extração de óleo vegetal.

Entretanto, das seis unidades anunciadas, apenas duas foram concluídas: as
localizadas nos municípios de Tauá e Piquet Carneiro. Individualmente cada usina
possui capacidade para fabricar dois mil metros cúbicos de biodiesel por dia, mas até
fevereiro de 2009 não haviam produzido absolutamente nada. Outras três miniusinas
de produção de biodiesel estão sendo construídas nos municípios de Sobral (CE),
Aracoiaba (PE) e Russas (CE). Em Limoeiro do Norte (CE) está sendo instalada outra
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miniusina, mas com parceria entre a prefeitura municipal e o Dnocs (BIODIESELBR,
2008b).

Há também uma usina esmagadora de óleo vegetal a ser instalada em Itapipoca que
será financiada pela Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) e pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) que está em processo
de desenvolvimento. Uma questão importante de ser frisada é que além das usinas
esmagadoras, prédios precisam ser construídos para abrigar a infra-estrutura de cada
unidade, todavia até fevereiro de 2009 não foram entregues pelas prefeituras
(BIODIESELBR, 2008b).

A entrada da Petrobras Biocombustível como produtor de biodiesel no Ceará gerou
uma concorrência para o cadastramento dos agricultores familiares e, por conseguinte,
no preço pago pelo quilo da mamona. Antes de qualquer empresa de biodiesel
instalar-se no Ceará, o quilo da mamona era comprado pelos atravessadores por R$
0,35. Em 2005, a BED pagou R$ 0,55 o quilo, que aumentou para R$ 0,70 em 2006.
Na última safra, 2007/2008, enquanto a BED pagou R$0,75 a mamona com casca16 e
R$0,78 a mamona descascada, a Petrobras Biocombustível (PBio) pagou R$1,00 a
mamona com casca, e R$1,04 descascada. Essa diferença levou muitos agricultores
cadastrados pela BED a venderem sua produção para a PBio, gerando prejuízo para a
primeira empresa, que custeou os serviços de assistência técnica.

Ressalta-se que o Governo a partir da safra de 2008/2009, garante a compra das
oleaginosas17 a R$1,00 o quilo. Importante salientar que a produção de mamona é um
complemento na renda anual do agricultor familiar. Uma análise comparativa do valor
gerado no cultivo de apenas milho e o feijão, e no caso do consórcio destes alimentos
16

Na compra da mamona com casca é considerado apenas 61% do peso total vendido. Fonte: Instituto
Agropolos do Ceará (2009).
17
No caso do Ceará, apenas mamona e girassol
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com a mamona é apresentada na Tabela 11. A diferença gerada com a produção da
mamona pode chegar a R$ 300,00 (trezentos reais) reais por hectare/ano, que
somado ao subsídio estadual, conforme detalhamento no parágrafo seguinte, pode
alcançar R$ 600,00 (seiscentos reais) por hectare/ano, se o rendimento médio da
mamona for 500 kg por hectare plantado. Acrescenta-se que com investimentos na
recuperação dos solos, o agricultor poderá ter um maior retorno financeiro, por
exemplo, se a mamona render 900 kg/ha, o agricultor poderá receber um acréscimo
de R$ 1000,00 (mil reais) por ano com a plantação de um hectare dessa oleaginosa,
(considerando o subsídio estadual), cerca de 120% de acréscimo na renda anual
apresentada na Tabela 11.

Além de garantir esse preço mínimo na compra da produção, o Governo do Ceará é o
único Estado do Nordeste a dar subsídios para os agricultores familiares plantarem
oleaginosas. No primeiro ano de criação do programa, o subsídio era de 150 reais por
hectare plantado de mamona. Para a Safra de 2008/2009, houve um aumento no
subsídio para 200 reais, podendo alcançar até 300 reais por hectare, dependendo das
técnicas conservacionistas de solo e água empregadas no plantio, conforme apresenta
a Tabela 12.

Tabela 11 – Comparativo do Valor Gerado e da Quantidade Produzida por Hectare de
Milho Consorciado com Feijão e de Mamona consorciada com Milho e Feijão

Grão
Milho
Feijão
TOTAL

% Área
Produção
Plantada/ha (kg/ha)
50%
50%
100%

900
400
1300

R$/kg

Valor
Gerado
(R$/ha)

0,5
1
-

450
400
850

Milho
25%
500
0,5
250
Feijão
50%
400
1
400
Mamona
25%
500
1
500
TOTAL
100%
1400
1150
Fonte: Instituto Agropolos do Ceará (2009)
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Importante salientar que para receber o incentivo mínimo é necessário que a mamona
esteja plantada em curva de nível, ou ao menos cortando o sentido das águas.
Ademais, as especificações técnicas de espaçamento (3 x 1m – Figura 5) devem ser
respeitadas e a mamona deve ser plantada consorciada com feijão e/ou milho. Na
safra 2007/08, o governo subsidiava até três hectares por família. A partir da safra
2008/09 são considerados no máximo cinco hectares. De acordo com as entrevistas
realizadas com técnicos agrícolas, a colheita do feijão ocorre nos meses de maio e
junho; a da mamona começa em julho e se estende até dezembro e a do milho
compreende o período do final de agosto até meados de novembro.

3m
1m

1m
Legenda:
Mamona

Feijão

Milho

Figura 5– Esquema Geral do Plantio Consorciado de Oleaginosas e Alimentos no Ceará
Fonte: Elaboração Própria a partir de entrevistas com os técnicos agrícolas de Pedra Branca
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Tabela 12 – Atividades Conservacionistas de Solos e Respectivos Subsídios no Plantio
Consorciado de Mamona e Grãos no Estado do Ceará

Atividades Agroecológicas

Valor (R$)/hectare ¹

Curva de Nível/ Cortando as águas

200,00

Correção de solo (calcário + adubação orgânica)

250,00

Escarificação do Solo

250,00

Captação “In Situ”

300,00

Cordões de Pedra

300,00

Plantio Direto

300,00

Terraços

300,00

Nota: (1)Subsídios não acumulativos

Fonte: SDA-CE (2009)

O pagamento deste subsídio é efetuado em duas parcelas, mediante a emissão de
laudos (ANEXO B) feitos pelos técnicos agrícolas responsáveis pela assistência
técnica dos produtores. Esses técnicos enviam os dados para a Secretaria de
Desenvolvimento Agrário do Ceará, que faz os cálculos e libera o pagamento pelo
Banco do Brasil, através do CPF do agricultor familiar18.

A primeira parcela é paga a partir da emissão do 1° laudo de vistoria que consiste em
verificar se o plantio foi realizado dentro das especificações técnicas e, ainda, se
houve a germinação das sementes. A segunda parcela é emitida no final do plantio, a
partir do segundo laudo (laudo manejo da cultura) que verifica os tratos culturais
empregados no plantio, assim como a percentagem de perda da produção: até 10%
paga-se 100% do subsídio; entre 10 e 25%, o agricultor recebe 85% do subsídio e
entre 25 e 40%, o governo paga 70% do subsídio.

18

Desde que o agricultor familiar possua a Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP e registro da terra.
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Os investimentos do Governo Estadual no Programa de Biodiesel do Ceará para a
Safra de 2008/2009 alcançaram cerca de 13 milhões de reais. Os incentivos principais
são as sementes de mamona e girassol, o calcário, o ácido bórico, assim como o
subsídio apresentado na Tabela 13. A Petrobras Biocombustível, por sua vez, previu
um investimento na capacitação e assistência técnica de aproximadamente 7 milhões
de reais, conforme apresentado na Tabela 13. A meta do Estado para plantar
oleaginosas é bastante modesta - 40.000 hectares de mamona, 5.000 ha de girassol,
1.400 ha de algodão, 300 ha de amendoim e 250 ha de gergelim, conforme
apresentado na Tabela 14.

Tabela 13 – Investimentos do Estado do Ceará e da Petrobras Biocombustível no
Programa de Biodiesel do Ceará – Safra 2008/2009

Territórios

ESTADO (R$)
Incentivos

Mini
Extratora
Mini
batedeira Móvel de Fábrica
de
Óleo
Comp.
Mamona
Orgânico

Sulcador
a Tração

Boro +
Calcário

PETROBRAS
BIOCOMBUSTÍVEL
(R$)
Capacitação e
ATER

Cariri

1.203.180

1.500

-

-

3.500

131.603

804.134

Chapada Ibiapaba

245.487

10.000

-

-

3.500

36.269

150.077

Vale do Curu
Litoral Extremo
Oeste

809.575

1.500

-

-

-

72.563

584.471

110.215

-

-

-

-

8.339

86.723

Litoral Leste

118.570

1.000

-

-

-

10.451

74.260

Maciço de Baturité

305.500

1.000

-

-

-

46.768

173.186

Médio Jaguaribe

647.480

1.000

-

-

-

74.490

440.885

MetropolitaFortaleza

221.515

500,00,00

-

-

-

26.175

135.018

Sertão Central

1.985.130

9.000

130.000

94.973

10.500

205.750

1.267.609

Sertão Centro-Sul

910.040

1.000

-

-

1.750

104.157

586.808

Sertões do Canindé

1.241.170

2.000

130.000

94.973

1.750

108.808

876.317

Sertões dos
Inhamuns

2.591.280

4.500

130.000

94.973

10.500

237.756

1.834.211

Sobral

592.785

1.001

-

-

3.500

61.025

404.015

25.000

390.000

284.919

35.000

TOTAL
10.990.927
TOTAL GERAL DO PROJETO

1.124.154
7.417.714
20.267.714.00

Fonte: SDA-CE (2009)
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Tabela 14 – Metas do Governo do Ceará de Área Plantada de Oleaginosas para Safra
2008/09
Meta de área plantada de oleaginosas (ha)
Territórios

TOTAL
Mamona

Girassol

Algodão

Amendoim

Gergelim

4.336

660

40

70

35

5.141

810

265

0

10

0

1.085

3.151

200

0

90

5

3.446

Litoral Extremo Oeste

468

0

0

0

0

468

Litoral Leste

400

40

0

70

0

510

Maciço de Baturité

934

365

0

0

0

1.299

2.377

390

50

0

0

2.817

728

160

00

60

0

948

Sertão Central

6.835

1.020

550

0

55

8.460

Sertão Centro-Sul

3.154

580

16

0

5

3.765

Sertões do Canindé

4.725

300

418

0

55

5.498

Sertões dos Inhamuns

9.894

750

110

0

85

10.839

Sobral

2.178

270

216

0

10

2.674

TOTAL

40.000

5.000

1.400

300

250

46.950

Cariri
Chapada Ibiapaba
Vale do Curu

Médio Jaguaribe
Metropolitana deFortaleza

Fonte: SDA-CE (2009)

4.2 – O Contexto para a Produção de Biodiesel no Ceará
4.2.1 – Síntese dos Aspectos Territoriais e Fisiográficos

O Ceará está localizado na região Nordeste do Brasil, limitado pelo Rio Grande do
Norte e a Paraíba a leste, Pernambuco ao sul e o Piauí a oeste. Sua área total é de
148.825,602km², correspondendo a 9,57% da área Região Nordeste e 1,74% do
território brasileiro. O Estado está divido em 8 (oito) Macrorregiões de Planejamento:
Região Metropolitana de Fortaleza, Litoral Oeste, Sobral/Ibiapaba, Sertão dos
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Inhamuns, Sertão Central, Baturité, Litoral Leste/Jaguaribe e Cariri/Centro Sul,
conforme a Figura 6 que destaca o município de Pedra Branca.

Figura 6- Macrorregiões de Planejamento Administrativo do Estado do Ceará
Fonte: IPECE (2007b)
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O Estado apresenta aproximadamente 86,9% de seu território na Região do
Semiárido19 nordestino, com clima predominantemente Tropical Quente Semiárido –
Figura 7 (IPECE, 2007b; 2007c). De acordo com o Ministério da Integração (2005), um
dos critérios técnicos para que o município esteja enquadrado na região semi-árida é a
precipitação pluviométrica média anual inferior a 800 mm.

A Figura 8 apresenta as Precipitações Pluviométricas do Ceará em 2005, onde
observa-se que a maioria dos municípios cearenses enquadram-se neste critério,
convergindo com a figura de tipos climáticos do Ceará (Figura 7). De uma forma geral,
os solos do Estado do Ceará apresentam-se com pouca profundidade, escassez
hídrica, pedregosidade e tendência à erosão (IPECE, 2007c). Portanto, este é um
obstáculo que precisa ser enfrentado com a adoção de políticas públicas voltadas para
o desenvolvimento de práticas conservacionistas de solo.

19

Conforme critérios apresentados no item 2.4.1
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Figura 7 – Tipos Climáticos do Estado do Ceará.
Fonte: IPECE (2007b)
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Figura 8 – Precipitação Pluviométrica do Estado do Ceará
Fonte: IPECE (2007b)
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Quanto à vegetação, as unidades fitoecológicas mais presentes do Estado são a
Caatinga Arbustiva Aberta e a Caatinga Arbustiva Densa, conforme Tabela 15. A
caatinga ocupa 11% do território brasileiro (844.453 km²) e é o bioma menos
conhecido do país, tendo em vista que foram realizas poucas coletas no mesmo. Esse
bioma é dominado por tipos de vegetação com características xerofíticas – formações
vegetais secas, com estratos compostos por gramíneas, arbustos e árvores de porte
baixo e médio porte (3 a 7 metros de altura), além da forte presença de plantas
espinhosas, entremeadas por espécies como as cactáceas e as bromeliáceas (IBAMA,
2009).

Tabela 15 – Área das Unidades Fitoecológicas Primitivas do Ceará

Unidades Fitoecológicas Primitivas da Caatinga Cearense

Área (km²)

Caatinga Arbustiva Aberta

33.790,6

Caatinga Arbustiva Densa

33.724,9

Carrasco

8.720,1
821,4

Cerradão
Complexo Vegetacional da Zona Litorânea
Floresta Caducifólia Espinhosa (Caatinga Arbórea)
Floresta Mista Dicotilo-Palmaceae (Mata Ciliar com Carnaúba)
Floresta Perenifólia Paludosa Maritima
Floresta Subcaducifólia Tropical Pluvial (Mata Seca)
Floresta Subcaducifólia Tropical Xeromorfa (Cerradão)
Floresta Subperenifólia Tropical Pluvio-Nebular (Mata Úmida)
TOTAL

17.702,4
34.296,6
3.624,8
157,0
10.593,9
724,1
3.055,7
147.045,6

Fonte: IPECE (2007a)

Os ecossistemas do bioma Caatinga encontram-se bastante alterados, com a
substituição de espécies vegetais nativas por cultivos e pastagens. O desmatamento e
as queimadas são ainda práticas comuns no preparo da terra, que além de destruírem
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a cobertura vegetal, prejudicam a manutenção de populações da fauna silvestre, da
qualidade da água e da ciclagem dos nutrientes. Segundo o MMA (2007),
aproximadamente 80% dos ecossistemas originais deste Bioma já foram alterados,
conforme ilustra a Figura 9.

Figura 9 – Uso e Cobertura Vegetal da Caatinga – PROBIO 2007
Fonte: MMA (2007)

Segundo, FERREIRA (2008), nos últimos 15 anos, aproximadamente 40.000 km² da
Caatinga transformaram-se em deserto. A leguminosa, vulgarmente conhecida na
região como Sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia), foi a espécie mais encontrada durante
o trabalho de campo. Segundo RIBASKI et. al (2003), esta espécie se destaca como
uma das principais fontes de estacas para cercas no Nordeste, em especial no Estado
do Ceará.
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4.2.2 – Síntese dos Aspectos Socioeconômicos
Demografia
A partir da análise comparativa dos dois últimos Censos Demográficos realizados pelo
IBGE, o aumento da taxa de urbanização no Estado é evidenciado. Conforme
apresentado na Tabela 16, em 1991, a população do Ceará era de 6.362.620 milhões
de habitantes, sendo 65,35% pertencentes à zona urbana e 34,65% à zona rural. Em
2000, a população total era de 7.418.476 milhões de habitantes, tendo 71,5% da
população na zona urbana, e 28,5% na zona rural. Verifica-se um aumento de 16,6%
da população total, concentrado na população urbana, cujo aumento percentual foi de
27,6%. A população rural reduziu aproximadamente 4% no período analisado.

Tabela 16 – População Urbana e Rural do Estado do Ceará nos anos 1991 e 2000

Rural

1991
Urbana

Rural

2000
Urbana

Variação (%)
Rural
Urbana

2.204.561 4.158.059 2.113.992 5.304.554 -4,11
Fonte: IBGE (1991) e IBGE (2000)

27,57

A Figura 10 ilustra a quantidade de habitantes na zona rural em cada município no ano
2000. Ressalta-se que Pedra Branca, o município de estudo, compreende a classe
dos municípios com o maior percentual de população rural, conforme destacado na
figura.
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Figura 10 – População Rural do Ceará
Fonte: IPECE (2000)
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Indicadores Socioeconômicos Básicos

Segundo o PNUD (2003), o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH20 do Ceará
aumentou na última década. Em 1991, foi registrado um IDH de 0,593, e em 2000
aumentou para 0,700. Importante frisar que o Ceará é o estado com o terceiro maior
IDH no Nordeste, ficando atrás apenas de Pernambuco e Rio Grande do Norte, ambos
com 0,705. Ainda assim, possui um IDH inferior ao Brasil em 2000 – 0,766.

De acordo com o INSTITUTO DE PESQUISAS DO CEARÁ – IPECE (2007c), a
desigualdade na distribuição da renda diminuiu no mesmo período analisado. Em
1992, o Índice de Gini21 do Estado era 0,600, e em 2003 recuou para 0,567 IPECE
(2007c).

Uma análise da conjuntura econômica revela que o Ceará foi a segunda maior
economia da Região Nordeste do país, com o Produto Interno Bruto (PIB) de 2005
calculado em mais de R$ 45 bilhões de reais. O setor de serviços teve a maior
contribuição na geração da renda no Ceará: 71%. O setor da Indústria gerou 23% da
riqueza, enquanto a Agropecuária contribui com 6% (IPECE, 2007a).

20

Segundo o PNUD o IDH é um indicador que avalia de forma padronizada o bem-estar de uma
população. Para alcançar sua meta e ser um indicador sucinto, o IDH considera três componentes:
educação (alfabetização e taxa de matrícula), longevidade (esperança de vida ao nascer) e renda (PIB
per capita). O índice varia de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano total) e
é subdividido nas seguintes classes: 0 < IDH < 0,499 Baixo Desenvolvimento Humano; 0,5 < IDH < 0,799
Médio Desenvolvimento Humano e IDH > 0,8 Alto Desenvolvimento Humano.
21

O Índice de Gini mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda
domiciliar per capita. Seu valor pode variar de 0 (caso houvesse plena igualdade de renda) a 1 (máxima
desigualdade, caso uma única pessoa concentrasse toda a renda) (IBGE,2007).
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Conjuntura da Estrutura Fundiária para Produção de Oleaginosas

A Tabela 17 apresenta o número de estabelecimentos, a área total e o valor bruto de
produção da agricultura familiar, patronal, instituições religiosas e entidades públicas.
Analisando-se os dados desta tabela, observa-se a concentração de terras na
agricultura patronal. Enquanto aproximadamente 90% (noventa por cento) dos
estabelecimentos pertencem à agricultura familiar, apenas 6% são dos agricultores
patronais, sendo que ambas compreendem a mesma área, aproximadamente 4
bilhões de hectares (INCRA/FAO, 2000).
Tabela 17 – Estabelecimentos e Área Total das Propriedades Rurais do Estado do Ceará

Estabelecimentos

Valor Bruto da
Área Total
Produção
Hectares
1000
(ha)
%
reais/ano
%
8.963.841.526 100,00
918.781 100,00
4.742.880.576 52,91
479.934 52,24
1.023.748.900 11,42
167.409 18,22
1.581.596.661 17,64
139.876 15,22
912.471.668 10,18
79.069
8,61
1.225.063.347 13,67
93.579 10,19
4.064.110.694 45,34
415.400 45,21

Categorias
N°
%
TOTAL
339.602 100,00
Total Familiar
306.213 90,17
maiores rendas
14.802
4,36
renda média
50.868 14,98
renda baixa
62.919 18,53
quase sem renda 177.624 52,30
Patronal
21.756
6,41
Instituições
Religiosas
718
0,21
7.641.270
0,09
1.808
Entidades Públicas
10.895
3,21
149.208.986
1,66
21.552
Não Identificado
20
0,01
0
0,00
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Fonte: Elaboração Própria a partir de INCRA/FAO(2000)

0,20
2,35
0,01

Reais/
(ha.ano)
(média)
1,00
0,99
1,60
0,86
0,85
0,75
1,00
2,22
1,42
0,00

Ao comparar a Tabela 17 (Estado do Ceará) com os mesmos dados para a Região
Nordeste (Tabela 7), nota-se que o valor médio gerado por hectare ano
(reais/(ha.ano)) é praticamente o mesmo, tanto para a agricultura patronal, como para
a média da agricultura familiar.

Entretanto,

quando

as

categorias

da

agricultura

familiar

são

analisadas

separadamente, verifica-se que no Ceará o valor gerado por hectare ano
(reais/(ha.ano)) pela faixa de maior renda é inferior à do Nordeste, mas ainda assim é
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superior ao da agricultura patronal, conforme apresentado na última coluna das
referidas tabelas. O mesmo ocorre para a faixa de renda média que gera, em média,
um valor por hectare ano inferior ao do Nordeste. Para o segmento de baixa renda,
essa relação (reais/(ha.ano)) é a mesma tanto para o Ceará como para o Nordeste.
Para a categoria dos quase sem renda o Ceará possui uma relação superior à do
Nordeste. Esses números demonstram que mesmo o valor médio gerado por hectare
ano (reais/(ha.ano)) pelo segmento de alta renda da agricultura familiar do Ceará
sendo menor do que na Região Nordeste, o mesmo é superior à média gerada pela
agricultura patronal, o que confirma a importância desse segmento para a economia
do país.

4.2.3 – Histórico da Produção de Oleaginosas no Estado do Ceará

As oleaginosas mais produzidas no Estado desde a década de 70 foram,
principalmente, a mamona, o algodão arbóreo e o algodão herbáceo. O amendoim
também foi produzido, porém em menor escala, e o girassol foi introduzido na cultura
cearense recentemente.

Segundo CONAB (2009), o Estado do Ceará já foi um dos maiores produtores de
algodão do país, com destaque para o cultivo do algodão arbóreo em um primeiro
momento e, em seguida, com a produção do algodão herbáceo. Na safra de 1976/77,
o Ceará era o principal Estado em área cultivada de algodão, com 1,3 milhões de
hectares, possuindo, portanto, a maior participação relativa dentre os estados: 32% da
área plantada em todo o País. A área deste cultivo compreendia aproximadamente
10% do território do Estado, daí, conclui-se sua grande importância econômica e social
para o Ceará, visto que seu cultivo é baseado na agricultura familiar.
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O Estado do Ceará manteve a maior área plantada de algodão até a safra de 1985/86.
Na safra seguinte, a cotonicultura cearense sofreu uma queda significativa da área
plantada, reduziu praticamente à metade – passou de 757,5 mil hectares em 1985,
para apenas 368 mil hectares em 1986. As causas para a decadência da cotonicultura
no Ceará devem-se à incidência da praga do bicudo (Anthonomus grandis) nesta
década que, pelo seu alto custo de controle, dizimou grande parte da cultura
algodoeira no Estado. Ressalta-se que nas últimas cinco safras, o Ceará manteve a
tendência de queda de área plantada de algodão (CONAB, 2009).

Em relação à produtividade do algodão em caroço, na safra de 1976/77, o Estado de
São Paulo registrou a maior média: 1.849 kg/ha. Neste mesmo ano, o Ceará ocupava
a décima colocação nacional, com a produtividade média em torno de 180 kg/ha
(CONAB, 2009). Dessa forma, os dados revelam que apesar de registrar a maior área
plantada, o estado cearense apresentava uma das piores produtividades do algodão
em caroço do país.

De acordo com a CONAB (2009), o desempenho da produção de algodão cearense
vem melhorando ao longo dos anos. Na safra de 1996/97, a produtividade cearense
aumentou para 500 kg/ha, e atingiu 2.820kg/ha na safra 2005/06, maior média
registrada no Estado. Sendo assim, a cadeia produtiva do algodão deve ser avaliada
como uma possível alternativa para o fortalecimento do setor rural do Estado devido à
experiência dos agricultores no plantio desse cultivo e a maior demanda de óleo
vegetal para produção de biodiesel no Estado.

Contudo, conforme veremos no subitem 4.4, apenas a mamona e o girassol são
incentivados para a produção de biodiesel no Estado. Segundo o Plano Safra da
Agricultura Familiar do Ceará (2009), o Governo prevê, ainda muito cauteloso, o
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plantio de apenas 1.400 hectares de algodão na safra 2008/2009, sendo que a maior
parte dessa produção será destinada à produção de sementes certificadas.

A mamona, principal oleaginosa produzida atualmente no Estado já teve grande
importância econômica no Ceará. Na década de 70, segundo a SEAGRI (2005), o
Estado chegou a plantar mais de 50.000 hectares de mamona, com uma produtividade
variando de 600 a 800 kg/ha, conforme apresentado na Tabela 18. A partir da década
de 80 ocorreu um declínio da área cultivada de mamona no Estado como
consequência da perda da liderança do mercado internacional de óleo de rícino
(principal destinação da mamona) para a Índia e China.

Tabela 18– Área, Produção e Produtividade da Mamona no Ceará – 1947 a 2008

Ano

Área Plantada
(ha)

1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

48.667
50.595
53.875
52.662
36.169
44.297
40.839
38.959
36.970
41.870
42.669
25.578
36.751
44.274
48.581
52.639
57.565
53.489
53.827
44.003
48.483
49.114
43.741
39.281
42.456

Produção Produtividade
(t)
(kg/ha)
35.762
39.280
36.207
37.690
14.366
22.277
23.439
23.420
22.323
23.468
27.410
4.317
21.097
23.215
30.615
29.123
29.363
27.651
28.892
24.181
30.625
30.043
25.769
13.575
25.950

735
776
672
716
397
503
574
601
604
560
642
169
574
524
630
553
510
517
537
550
632
612
589
346
611
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Ano
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

Área Plantada
(ha)
34.574
51.160
48.000
51.000
47.500
30.000
30.000

Produção Produtividade
(t)
(kg/ha)
16.916
489
37.640
736
28.800
600
30.600
600
28.500
600
18.000
600
10.000
333

1979
30.000
13.500
1980
24.000
12.000
1981
12.000
7.200
1982
16.770
9.418
1983
7.648
2.043
1984
10.717
7.051
1985
15.681
11.522
1986
19.015
17.498
1987
10.351
3.371
1988
16.502
13.056
1989
14.261
9.021
1990
11.254
5.657
1991
14.079
11.242
1992
8.603
1.854
1993
948
284
1994
4.419
3.575
1995
4.061
3.184
1996
2.365
989
1997
909
544
1998
914
363
1999
662
401
2000
2.627
2.245
2001
2.403
1.428
2002
1.861
1.648
2003
1.937
1.638
2004
9.172
7.358
2005
17.095
14.215
(1)
2006
6.613
4.393
(1)
2007
9.534
1.795
(1)
2008
24.734
16,324
(1)
Fonte: SEAGRI (2005) in MENDES (2005) e Fonte:

450
500
600
562
267
658
735
920
326
791
633
503
798
216
300
809
784
418
598
397
606
855
594
886
846
802
832
664
188
660
CONAB (2009)

A análise dos dados revela que na década de 90, a queda da produção foi ainda mais
acentuada. Em 1993, foi registrada a menor área plantada de mamona do Estado: 948
hectares. Em 2004, o ano de implantação do PNPB, a área plantada de mamona
aumentou significativamente em relação ao ano anterior. Em 2008, área plantada foi
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de aproximadamente 25.000 hectares. O Gráfico 6 apresenta a área plantada de
mamona no Ceará desde 1947 até 2008.
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Gráfico 6– Área Plantada (Ha) de Mamona no Ceará – 1947 a 2008
Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados de MENDES (2005) e CONAB (2009)

O Amendoim, por sua vez, teve uma produção pouco representativa no Ceará.
Manteve desde a safra 1976/77, segundo a CONAB (2009), praticamente a mesma
área plantada, cerca de 1.000 hectares. Na safra de 2007/0822, a produtividade média
alcançada no Estado foi de 1.500 kg/ha. Dessa forma, o amendoim se constitui um
importante cultivo a ser incentivado para produção de oleaginosas a longo prazo no
Estado, tendo em vista a produtividade competitiva. Acrescenta-se ainda, que o
amendoim, sendo da família das leguminosas possui a capacidade de converter o
nitrogênio do ar (N2) em compostos nitrogenados importantes para a nutrição das
plantas.

22

Resultados Preliminares
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Segundo a CONAB (2009), o girassol foi introduzido na cultura cearense
recentemente, e há dados apenas para a safra de 2007/08 – 2,3 mil hectares
plantados que produziram 1,6 mil toneladas, média de 717 quilos por hectare.

4.2.4 – Cadeia Agrícola da Mamona baseado na Agricultura Familiar – Grandes
números da Petrobras Biocombustível e da Brasil Ecodiesel no Estado do Ceará

No Ceará, a cultura de oleaginosas diferente da mamona ainda é pouco significativa,
conforme visto no item 4.2.4. Dessa forma, será apresentada apenas a cadeia
produtiva da mamona no Estado, mas ressalta-se que o amendoim e o algodão
também possuem zoneamento agrícola no Estado do Ceará. Para o girassol foi
emitida uma nota técnica pela Ematerce e seu zoneamento está previsto para 2010,
enquanto o do gergelim, para 2011 (BIODIESELBR, 2008b). No Estado há duas
usinas produtoras de biodiesel: a Brasil Ecodiesel, localizada no município de Crateús,
e a Petrobras Biocombustível, localizada em Quixadá, conforme ilustra a Figura 11.
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BRASIL ECODIESEL
PETROBRAS

Figura 11 – Zoneamento Agroclimático e Localização das Usinas Produtoras de
Biodiesel do Ceará
Fonte: SDA-CE (2009)

4.2.4.1 – Brasil Ecodiesel

A Brasil Ecodiesel (BED), primeira produtora de biodiesel do país a obter o Selo
Combustível Social, iniciou a elaboração de seu projeto para a produção do biodiesel
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no início de 2003. A Companhia possui seis usinas de transesterificação: Unidade de
Crateús, no Ceará; Unidade de Floriano, no Piauí; Unidade de Iraquara, na Bahia;
Unidade de Porto Nacional, em Tocantins; Unidade de Itaquí, no Maranhão e Unidade
de Rosário do Sul, localizada no Rio Grande do Sul. A capacidade instalada de
produção total da empresa é de 638,6 mil m³.

No Ceará, a BED deu início ao cadastramento dos produtores de mamona em 2005.
Os produtores foram divididos em 5 regiões: Canindé, no Sertão Central; Crateús e
Parambu, na região do Sertão de Inhamuns; Crato, no Sertão do Cariri, e São
Benedito, na Região de Sobral/Ibiapada, conforme Figura 2 (Macro Planejamento). Na
safra de 2005/06, a BED cadastrou 4.408 famílias em aproximadamente 45
municípios, e 3.801 famílias plantaram.

Na safra de 2006/07, a BED cadastrou em 51 municípios menos famílias que na safra
anterior, mas o número de famílias que realmente plantou aumentou cerca de 20%,
conforme apresentado na Tabela 19. Na safra 2007/08, o cadastramento de famílias
aumentou, entretanto diminui para 30 o número de municípios atendidos. Foram
cadastradas 5.306 de famílias, 24% a mais que na safra anterior, contudo apenas
2.264 plantaram, o que revela uma queda de aproximadamente 50% do número de
famílias envolvidas na cadeia em relação a safra 2006/07, de acordo com os dados
apresentados na Tabela 20. O Gráfico 7 ilustra a evolução das famílias cadastradas e
daquelas que realmente plantaram da safra 2005/06 a safra 2007/08.
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Tabela 19– Famílias Cadastradas e Famílias que Plantaram, Hectares Cadastrados e
Plantados no Ceará pela Brasil Ecodiesel – Safras 2005/2006 a 2007/08
SAFRAS

VARIAÇÃO (%)

2005/06
(I)

2006/07
(II)

2007/08
(III)

(II - I)/ I

(III - II)/ II

N° Famílias
Cadastradas

4408

4252

5306

-3,54

24,79

N° Famílas
Plantaram

3801

4479

2264

17,84

-49,45

Hectares
Cadastrados

8146,7

-6,64

44,01

7605,8 10952,9

Hectares
Plantados
4707,1
6043
4508,8
28,38
-25,39
Fonte: Elaboração Própria a partir de BRASIL ECODIESEL (2009a)
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Gráfico 7 – Famílias Cadastradas e Famílias que Plantaram para a Brasil Ecodiesel no
Ceará da Safra 2005/06 a Safra 2007/08
Fonte: Elaboração Própria a partir de BRASIL ECODIESEL (2009a)

No que diz respeito aos hectares cadastrados e plantados neste mesmo período de
análise, os dados revelam que em 2005 a BED cadastrou 8.146,7 hectares, mas de
fato só foram plantados 4.707,1 (57,79%). Na safra de 2006/07, a empresa cadastrou
7.605,8 hectares e foram plantados 6.043 hectares, quase 30% a mais do que na safra
anterior. No ano seguinte, houve um acréscimo significativo da área cadastrada, em
contrapartida, a área efetivamente plantada decresceu cerca de 25% em relação a
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safra 2006/07. O Gráfico 8 ilustra a evolução da área cadastrada e da área plantada
desde a safra 2005/06 a safra 2007/08.
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Gráfico 8 – Hectares Cadastrados e Plantados da Safra 2005/06 a Safra 2007/08 pelos
produtores da Brasil Ecodiesel no Ceará
Fonte: Elaboração Própria a partir de BRASIL ECODIESEL (2009a)

A partir da análise do Gráfico 8, observa-se que na última safra o aumento da área
cadastrada foi bastante significativo, enquanto a área plantada sofreu um decréscimo
relevante. Essa discrepância se deve aos agricultores que se cadastram no programa
de biodiesel apenas para receber a primeira parcela do subsídio (instituído em 2007) e
depois abandonam a lavoura. Acrescenta-se que as limitações existentes na cadeia de
oleaginosas apresentadas no Capítulo 3 desestimulam muitos agricultores a
permanecerem no programa.

A Tabela 20 apresenta a relação entre as famílias que plantaram e as cadastradas e
os hectares plantados em relação aos cadastrados. Nota-se que na segunda safra,
houve um aumento significativo nessas relações, todavia, na safra 2007/08, essa
relação despencou para um quantitativo inferior ao da safra de 2005/06, a primeira do
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período de análise. Espera-se que esse quadro seja convertido na área de atuação da
empresa.
Tabela 20 - Relação entre Famílias que Plantaram e as Famílias Cadastradas, Hectares
Plantados e Cadastrados da Brasil Ecodiesel no Ceará - Safras 2005/06 a 2007/08
Safra
2005/06

N° Famílias
Cadastradas
(a)
4408

N° Famílas
Plantaram
(b)
3801

2006/07

4252

2007/08

5306

%
(b/a)
86,23%

Hectares
Cadastrados
(c)
8146,7

Hectares
Plantados
(d)
4707,1

%
(d/c)
57,79 %

4479

105,34%

7605,8

6043

79,45 %

2264

42,67%

10952,9

4508,8

41,16 %

Fonte: Elaboração Própria a partir de BRASIL ECODIESEL (2009a)

Ao calcular a área plantada por família, verifica-se na Tabela 21 que essa relação
aumentou ao longo do período analisado. Isso se deve ao fato de que aqueles
agricultores que ficaram satisfeitos com o aumento da renda ao vender mamona para
o mercado biodiesel, aumentaram os hectares plantados. Inclusive, outro motivo que
pode explicar esse aumento é o subsídio estadual pagar apenas por número inteiro de
hectares23.

Tabela 21 – Média de Área Plantada por Famílias que Plantaram para a Brasil Ecodiesel
da Safra 2005/06 a 2007/08

Famílias
Hectares
que
Safras
Plantados
Plantaram
(a)
(b)
4707,1
2005/2006
3801
2006/2007

6043,0

4479

Hectares/
Família
(a/b)
1,24
1,35

4508,8
2007/2008
2264
1,99
Fonte: Elaboração Própria a partir de BRASIL ECODIESEL (2009a)

Ressalta-se que a área plantada no período analisado não é equivalente à área
comprada de mamona pela BED, conforme mostra a Tabela 22. Nesta mesma tabela
23

Caso o agricultor plante um hectare e meio, só receberá subsídio estadual por um hectare.
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são apresentadas as toneladas de mamonas adquiridas pela empresa. Os dados
revelam que a produção da primeira safra foi bastante superior às safras seguintes.
Segundo um técnico agrícola da BED, isso se deve ao fato que em 2005 havia muita
mamona estocada de safras anteriores, o que torna o cálculo da produtividade da
mamona por hectare impreciso.

Na Safra de 2007/08 há informações precisas advindas do governo estadual de que a
BED deixou de buscar parte de sua produção, rompendo contrato com alguns
agricultores. Isso desconfigura ainda mais o cálculo da produtividade por hectare, que
não foi considerado para essa safra. Ainda assim, a Tabela 22 apresenta uma coluna
respectiva à produtividade da mamona para as duas primeiras safras.

Tabela 22- Hectares de Mamona Comprados pela Brasil Ecodiesel e a Respectiva
Produção– Safra 2005/06 e 2006/07
Produção
Produtividade
Debulhada
(kg/ha)
(ton)
2005/2006
3402,81
1342, 86 (1)
395
2006/2007
2079,01
704,87
339
(1)
Produção engloba mamona estocada, o que torna o cálculo da produtividade impreciso
Fonte: Elaboração Própria a partir de BRASIL ECODIESEL (2009a)
Safras

Hectares
Comprados

O fato da área efetiva de compra ser menor do que a área plantada deve-se a diversos
fatores levantados na pesquisa de campo, a saber: quebra de safra por estiagem ou
cheia; ausência ou baixa qualidade de assistência técnica; atraso na compra da
produção que pode levar o agricultor a vendê-la para o atravessador ou a utilizá-la
como moeda de troca24 ou, ainda, como verificado no trabalho de campo, a empresa
não foi buscá-la, principalmente, naquelas vilas de maior dificuldade de acesso pelas
estradas vicinais.

24

Foi verificado na pesquisa de campo que é bastante comum utilizar a mamona como moeda para
compra nas mercearias da cidade.
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Ressalta-se que com a chegada da Petrobras Biocombustível, em 2007, outro motivo
para a divergência do total de hectares plantados/comprados deve ser acrescentado
aos apresentados na página anterior. Como o preço do quilo da mamona pago pela
Petrobras Biocombustível (PBio) era superior ao da BED, alguns agricultores
cadastrados pela segunda empresa, venderam sua produção para a primeira, o que
desfavoreceu a BED que investiu na assistência técnica desses agricultores familiares.
Importante frisar que a PBio não necessariamente tinha conhecimento que estava
comprando de agricultores cadastrados pela BED porque, por exemplo, o próprio
agricultor da Brasil Ecodiesel pode pedir para um vizinho cadastrado pela PBio vender
sua produção.

Segundo a ANP (2009), a produção de biodiesel na Usina de Crateús foi iniciada em
novembro de 2006, conforme apresentado na Tabela 23. Observa-se que 2007 foi o
ano de maior produção. Em 2008, a produção diminui aproximadamente 70% em
relação ao ano anterior.

Tabela 23 – Biodiesel Produzido pela Usina de Crateús da Brasil Ecodiesel de 2006 a
2009
Anos/
Meses
2006
2007
2008
2009

Produção Biodiesel (m³/mês)
Jan Fev Mar Abr
Mai Jun
Jul
Ago Set
Out Nov Dez TOTAL
1.954
1.248 706
2.276 2.047 3.668 2.955 5.786 5.199 3.643 3.601 5.052 4.993 4.064 3.992 47.276
5.069 4.824
1.238 1.894 892
109
392 14.417
6.694
2.578 2.501 1.615
Fonte: ANP (2010)

A meta para a safra de 2008/2009 (Figura 12) era cadastrar 5.000 famílias, plantando
cada uma, em média 2 hectares, totalizando 10.000 hectares. A companhia
considerou a produtividade de 300kg/ha, ou seja, previa produzir 3.000 toneladas de
mamona.
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De 50 a 100 famílias:
Aiuaba,Crateús,Tamboril, Independencia,Santa
Quiteria, Campos Sales, Saboeiro
De 101 a 200 famílias:
Catunda, Catarina, Taúa, Novo Oriente, Parambú,
Quiterianopolis, Pio IX-PI.
De 201 a 400 famílias: Mombaça

Acima de 400 famílias:
Pedra Branca, Itatira, Monsenhor Tabosa, Boa Viagem.
Usina de Biodiesel:
Unidade Crateús

Figura 12 – Meta Brasil Ecodiesel no Ceará para Safra 2008/2009
Fonte: BRASIL ECODIESEL (2009b)

Contudo, em dezembro de 2009, a Brasil Ecodiesel comunicou a desativação das
unidades de Crateús (CE) e Floriano (PI), devido a problemas relacionados à obtenção
de matéria-prima. Ainda assim, a companhia ressaltou que "a perda da capacidade
das unidades inoperantes não altera o planejamento da produção e vendas da
companhia no curto e médio prazo". Na medida do possível, a empresa buscará
realocar os trabalhadores das unidades desativadas para as plantas de Iraquara (BA),
Itaqui (MA) e Porto Nacional (TO) (BIODIESELBR, 2009e).

112

4.2.4.2 – Petrobras Biocombustível

A Petrobras Biocombustível (PBio) começou a incentivar a produção de mamona no
Ceará de modo ainda incipiente no início do ano de 2007. Na safra seguinte, 2007/08,
sua participação já foi mais abrangente, cadastrando em torno de 17.000 famílias,
entretanto somente 11.000 (65% dos cadastrados) plantaram. Todavia, apenas 7.500
(44% dos cadastrados) venderam para a PBio, e a produção comprada não foi
divulgada (COOPERBIO, 2009).

Para a safra de 2008/2009 a expectativa da Petrobras Biocombustível era cadastrar
33.000 famílias no Ceará e assistência técnica, por sua vez, foi dividida entre a
Ematerce e as Cooperativas de Biodiesel do Ceará, a saber: Cooperbio, vinculada à
Fetraece; Coopetrace, vinculada ao MST; Cosepat, formada por técnicos agrícolas e
Uniagro, formada por agrônomos. A Tabela 24 apresenta as metas de cadastramento
de famílias para cada uma dessas cooperativas para a safra de 2008/09.
Tabela 24 – Meta de Cadastramento de Famílias pela Petrobras Biocombustível no
Estado do Ceará
Meta Cadastramento

Participação

de Famílias

(%)

Ematerce/Instituto Agropolos

22.300

67,57%

Cooperbio/Fetraece

1.500

4,55%

Coopetrace/MST

4.800

14,55%

900

2,73%

Uniagro

3.500

10,60%

TOTAL

33.000

100,00%

Instituições

Coosepat

Fonte:PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEIS (2009)

A Coopetrace era a única cooperativa capaz juridicamente de comercializar a
produção por possuir a DAP 3.2, conforme detalhado no item 3.2.5. Na reunião do
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Grupo Gestor do Biodiesel do Ceará, na primeira semana de fevereiro de 2009,
apenas a Cooperbio estava próximo de alcançar sua meta. Importante mencionar que
mesmo esta cooperativa ainda não possuindo licença para comercializar a produção
na safra 2007/2008, participou da organização e nucleação da produção nos
municípios de Tauá, Independência, Mombaça, Senador Pompeu e Pedra Branca.

Nesta mesma safra, a Petrobras Biocombustível também comprou produção do Rio
Grande do Norte, mas os números não foram divulgados. Para a safra de 2008/2009,
a PBio pretende abastecer esta usina de Quixadá com a produção comprada em cinco
estados: Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba e Pernambuco. A meta de
cadastramento de famílias em cada um desses estados é apresentada na Tabela 25.

Tabela 25 – Meta de Cadastramento de Famílias para o Abastecimento da Usina de
Quixadá da Petrobras Biocombustíveis na Safra 2008/2009
Estados

Oleaginosas

Meta Cadastramento
Famílias

Ceará

Mamona e Girassol

33.000

Rio Grande do Norte

Girassol

3.700

Paraíba

Mamona e Girassol

4.500

Pernambuco

Mamona

5.300

Piauí

Mamona

750
TOTAL

47.250 famílias

Fonte: PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEIS (2009)

Para efeitos de previsão da produção para a safra de 2008/09, considerou-se 1,5
hectare por família. Dessa forma, a área total cadastrada, caso a meta de 47.250
famílias fosse atingida, seria por volta de setenta mil hectares. Considerando a
produtividade média da mamona 500 kg/ha, a produção total seria, aproximadamente,
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trinta e seis mil toneladas. Entretanto, de acordo com a pesquisa de campo, sabe-se
da dificuldade de alcançar as metas. Todavia, mesmo as metas sendo alcançadas,
nem todos os hectares cadastrados são efetivamente plantados. Portanto, esse
cálculo é apenas uma estimativa da meta estipulada pelo governo junto à PBio.

Conforme dados de maio de 2009, a Petrobras Biocombustíveis conseguiu cadastrar
23.000 famílias no Ceará, 70% (setenta por cento) da meta da empresa – 33.000
famílias. Contudo, ressalta-se que o quantitativo de agricultores que realmente
plantaram ainda não foi divulgado.

Segundo a ANP, a produção da Usina de Quixadá foi iniciada em outubro de 2008,
conforme Tabela 26. Neste ano, foram produzidos 4.791 m³, volume vendido no 11°
leilão, entregue até 31 de dezembro de 2008. Para o 12° leilão, esta usina vendeu
9.000 m³ que foram entregues até 31 de março, conforme edital do pregão. Ademais,
foram vendidos pela mesma usina 11.280 m³ no 13° leilão e no 14° leilão. No 15°
leilão, esse mesmo volume foi vendido e entregue até dezembro de 2009. No 16° foi
vendido 15.600 m³ que deverão ser entregues até o primeiro trimestre de 2010.
Ressalta-se que esta usina não possui a unidade esmagadora de grãos acoplada à
usina de transesterificação, tendo em vista que a expectativa do governo do Ceará era
que a Petrobras Biocombustível comprasse parte do óleo vegetal direto da agricultura
familiar. Entretanto, essas usinas não estão operando, conforme apresentado no item
4.1.

Segundo entrevistas na pesquisa de campo, a mamona produzida pela agricultura
familiar comprada está sendo estocada pela Petrobras Biocombustível e a empresa
está comprando óleo de soja e de algodão da Região do Centro-Oeste para produzir o
biodiesel vendido nos leilões. A mamona poderia ser processada em antigas usinas
esmagadoras de caroço de algodão no Ceará caso a empresa quisesse usar tal
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matéria-prima, mas no momento não é vantajoso. Especula-se que a mamona esteja
sendo processada nessas usinas terceirizadas com o intuito de vender o óleo para o
mercado da ricinoquímica. Conforme entrevista com Paulo Dias, gerente de
suprimento da Petrobras Biocombustível, o custo de terceirizar o esmagamento dos
grãos ou comprar óleo vegetal do Centro-Oeste é um investimento que a Petrobras
Biocombustível está fazendo no programa, e que a empresa sabe que o retorno
financeiro não será imediato.

Tabela 26 - Produção de Biodiesel da Usina de Quixadá da Petrobrás em 2008 e 2009
Ano
2008

Produção de Biodiesel (m³/mês)
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Out

Nov

Dez

Total

1.305 2.616 870

4.791

2009 297 3.248 3.162 4.293 2.568 4.202 4.410 3.625 3.685 3.501 4.072

-

25.805

Fonte: ANP (2010)

4.3 – Contexto para a Produção de Biodiesel no Município de Pedra Branca

O município de Pedra Branca foi escolhido como o estudo de caso municipal
primeiramente por ter sido o maior produtor de oleaginosas no Estado do Ceará na
safra 2007/08. Além disso, o município atende as duas grandes empresas produtoras
de biodiesel do Ceará: Brasil Ecodiesel e Petrobras Biocombustível, o que contribui
para uma análise comparativa. Aliado a esses dois fatos, outra razão motivadora foi a
facilidade de acesso durante a viagem, principalmente, a disponibilidade de técnicos
agrícolas das duas empresas para esclarecer dúvidas e ceder dados da produção de
oleaginosas no município, além de facilitar o acesso às plantações de pequenos
agricultores.
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4.3.1 – Síntese dos Aspectos Territoriais e Fisiográficos

O município de Pedra Branca está localizado a 236 km em linha reta da capital do
Ceará e situa-se na microrregião dos sertões de Senador Pompeu, porção central do
estado do Ceará e abrange uma área de 1.303,37 km2. Limita-se ao norte com os
municípios de Boa Viagem e Quixeramobim; ao sul com o município de Mombaça, à
leste com Senador Pompeu e à Oeste com Tauá e Independência.

O clima predominante do municipio é o Tropical Quente Semiárido, com pluviosidade
média anual em torno de 700 mm distribuídas de fevereiro a abril. O relevo da região é
de maciços graníticos residuais, estabelecidos sobre as formas da Depressão
Sertaneja. As altitudes variam desde 200 a mais de 700 metros acima do nível do mar.
Os solos do tipo brunizem avermelhado25 são os dominantes, ocorrendo também os
bruno não-cálcicos26 e os podzólicos vermelho amarelo eutrófico27. A vegetação
predominante é a caatinga arbórea (floresta caducifólia espinhosa) e a mata seca
(floresta subcaducifólia tropical pluvial) (IPECE,2006a).

O município de Pedra Branca está inserido na bacia hidrográfica do rio Banabuiú,
tendo como principais drenagens superficiais o rio Banabuiú e o riacho Oitis. A

25

São solos minerais não hidromórficos, pouco profundos, com boa estruturação, aeração,
permeabilidade e retenção de umidade, que conferem ao material do horizonte A estimáveis qualidades
para o aproveitamento pelas plantas. Todavia, no horizonte Bt, carente da ação atenuante da matéria
orgânica, as condições tornam-se um tanto desfavoráveis, motivadas mesmo pela alta atividade da argila,
com prejuízo na permeabilidade e na disponibilidade de água para as plantas. A acidez, quando existente,
é muito baixa, virtualmente dispensando calagens.
26

Esta classe de solos possuem alta fertilidade natural, com alta saturação, bem como significativa
presença de minerais primários facilmente decomponíveis, os quais constituem fontes de nutrientes para
as plantas. Entretanto, apresentam forte limitação ao uso agrícola, pela falta d'água, além de serem muito
susceptíveis à erosão, mostrando, freqüentemente, pedregosidade superficial e, muitas vezes, dentro da
massa do solo, dificultando, em muito, a mecanização.

27

Possuem média e alta fertilidade natural, prestando-se para culturas de ciclo ou adaptadas às
condições de pouca umidade São moderadamente ácidos. Em algumas áreas estes solos apresentam,
também, limitações à mecanização, pela pedregosidade existente na superfície e, mesmo, dentro do
horizonte A.
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principal característica hidrográfica do Semiárido brasileiro é o caráter intermitente de
seus rios. Esta característica está diretamente relacionada com a precipitação da
região. (MALTCHIK, 1996). Portanto, os açudes possuem um papel importante para o
abastecimento da população. Em Pedra Branca, o principal açude que abastece a
cidade chama-se Trapiá, com capacidade de 18.190.000 m³ (SRH-CE, 1992).
4.3.2 – Síntese dos Aspectos Socioeconômicos

Demografia
De acordo com o Censo Demográfico do IBGE (1991), a população total do município
era de 38.800 habitantes, 68,25% residente na zona rural e 31% na zona urbana. No
Censo mais recente, IBGE (2000), a população era de 40.742 habitantes, 57,42%
residente na zona rural e 42,58% na zona urbana (Tabela 27). Observa-se que nesse
período a população urbana aumentou mais do que 40%, enquanto a população rural
diminuiu 11,65%.

Tabela 27 – Variação da População Rural e Urbana de Pedra Branca de 1991 a 2000

1991
2000
Variação (%)
Rural
Urbana
Rural
Urbana
Rural
Urbana
26.480
12.320
23.395
17.347 -11,65
40,80
Fonte: IBGE (1991) e IBGE (2000)

Indicadores Socioeconômicos Básicos

Uma análise dos indicadores sociais do município revelou, segundo PNUD (2003), que
o IDH - Índice de Desenvolvimento Humano de Pedra Branca em 1991 foi 0,453
(baixo) e, em 2000 0,605 (médio), sendo o 139° no Ceará e 4579° no Brasil. Uma
análise comparativa demonstra que o município possui o IDH-M inferior ao Ceará, que
por sua vez, apresenta o IDH abaixo da média do país. Portanto, verifica-se que o
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município

precisa

de

investimentos

e

políticas

públicas

voltadas

para

o

desenvolvimento da educação, saúde, saneamento, entre outros indicadores da
qualidade de vida da população.

Uma análise da conjuntura econômica do município revela que o PIB de Pedra
Branca, em 2005, foi de aproximadamente 100 milhões de reais. O setor de serviços
teve a maior participação na geração de renda do município: 71,4%. A Agropecuária
gerou 15,9%, enquanto a Indústria 12,7%. A participação percentual do setor de
serviços foi a mesma do Estado. Como era de se esperar, o setor industrial teve uma
participação relativa menor que no Ceará, enquanto a agropecuária teve uma
participação superior. (IPECE, 2006a)

Conjuntura da Estrutura Fundiária para Produção de Oleaginosas
Conforme verificado na pesquisa de campo, os trabalhadores rurais tem vocação para
o plantio de mamona, assim como do milho, feijão, fava, entre outros. Em geral, a
pecuária e a criação de animais tem bastante tradição no município. Uma prática
comum na região é o arrendamento de terras, cujo arrendatário cede, geralmente, um
quinto ou um sexto da produção vendida. Outros agricultores, de acordo com estudo
do INCRA/FAO (2000) configuram-se como parceiro ou ocupantes, conforme
apresentado na Tabela 28. Ressalta-se que o Censo Agropecuário de 2006 apresenta
o número de estabelecimentos por condição do produtor, entretanto não discrimina as
diferentes categorias da agricultura familiar. Portanto, para análise desta pesquisa,
foram adotados os dados do INCRA/FAO (2000).
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Tabela 28 – Número de Estabelecimento e Hectares das Propriedades Rurais de Pedra
Branca (CE) por Condição do Produtor

Proprietário
Árrendatário
Parceiro
Ocupante
Categorias
N° Hectares N° Hectares
N° Hectares N° Hectares
TOTAL
2.574 82.633 170
832 1.427
3.172 1.303
8.175
Total Familiar
2.482 67.305 168
825 1.340
2.984 1.282
8.037
maiores rendas
60
8.296
0
0
0
0
8
84
renda média
455 21.656
3
15
60
477
138
2.185
renda baixa
569 15.860
14
235
238
590
310
2.400
quase sem renda
1.398 21.491 151
574 1.042
1.946
826
3.366
Patronal
90 15.196
2
7
85
128
21
138
Instituições Religiosas
Entidades Públicas
2
131
0
0
2
60
0
0
Não Identificado
Fonte: INCRA/FAO (2000)

A agricultura familiar do município é bastante representativa no quantitativo total de
estabelecimentos rurais do município. Conforme apresentado na Tabela 29, 96%
(noventa e seis por cento) das propriedades rurais são formadas pela agricultura
familiar (83% é representado pelas duas categorias mais pobres) e apenas 3,6% pela
agricultura patronal.
Ressalta-se ainda que enquanto na Região Nordeste (Tabela 7) e no Estado do Ceará
(Tabela 17), a agricultura familiar ocupa em torno de 45% da área, e a patronal 55%,
no município de Pedra Branca esse percentual é bastante diferente: a agricultura
familiar ocupa mais de 80% da área dos estabelecimentos rurais do município,
enquanto a agricultura patronal ocupa em torno de 16%. Tal fato confirma o perfil
agrícola de Pedra Branca.
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Tabela 29 – Número de Estabelecimentos e Área Total de Propriedades Rurais no
Município de Pedra Branca (CE)
Valor Bruto da
Área Total
Produção
Hectares
1000 reais/
Categorias
N°
%
(ha)
%
ano
%
TOTAL
5.474 100.0
94.814 100,0
6.144 100,0
Total Familiar
5.272
96,3
79.152
83,5
5.146 83,8
68
maiores rendas
1,2
8.381
8,8
739 12,0
renda média
656
12,0
24.304
25,6
1.584 25,8
renda baixa
1.131
20,7
19.086
20,1
1.278 20,8
quase sem renda
3.417
62,4
27.379
28,9
1.545 25,1
Patronal
3,6
15.470
16,3
986 16,0
198
Instituições Religiosas
Entidades Públicas
4
0,1
191
0,2
12 0,2
Não Identificado
Fonte: Elaboração Própria a partir de INCRA/FAO (2000)
Estabelecimentos

Reais/
(ha.ano)

1,00
1,00
1,36
1,01
1,03
0,87
0,98
1,00
-

Ao comparar o valor médio gerado por hectare ano (reais/(ha.ano)) em Pedra Branca
(Tabela 29), no Ceará (Tabela 17) e na Região Nordeste (Tabela 7), verifica-se que é
praticamente o mesmo tanto para o somatório da agricultura familiar, como para a
agricultura patronal, conforme apresentado na última coluna das referidas tabelas.

Todavia, ao comparar as diferentes categorias de agricultores familiares, constata-se
que o valor médio gerado por hectare ano (reais/(ha.ano)) pelo segmento de maior
renda de Pedra Branca é menor que os resultados do Ceará e do Nordeste, mas
ainda assim essa média supera o rendimento da agricultura patronal. O valor médio
gerado por hectare ano (reais/(ha.ano)) pelo segmento de renda média de Pedra
Branca é o semelhante ao Nordeste e maior quando equiparado com o Estado do
Ceará . Os segmentos de renda baixa e quase sem renda de Pedra Branca geram em
média um valor por hectare ano superior ao Ceará e a região Nordeste, fatos que
confirmam a aptidão da agricultura familiar do município de Pedra Branca.
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4.3.3 – Histórico de Produção de Oleaginosas no município de Pedra Branca
De acordo com o levantamento realizado no PAM/IBGE (2008), a mamona e o
algodão foram as únicas oleaginosas produzidas em Pedra Branca de 1990 a 2008.
Conforme apresentado no item 4.3, a produção desses dois cultivares seguiu a
mesma tendência do Estado. A área plantada começou a reduzir significativamente na
década de 80. A nível municipal, os dados estão disponíveis apenas a partir de 1990,
mas ainda assim, é possível identificar uma queda abrupta na produção dessas
oleaginosas.

Em 1990, a área plantada de algodão arbóreo era de 2.200 hectares. Em 1994, foi
reduzida para 500 hectares e desde a safra de 1999/2000 não há registros de
produção desse cultivo no município. A área cultivada do algodão herbáceo, por sua
vez, também teve uma relevante queda de produção no mesmo período. Em 1990, a
área plantada era de 2.200 hectares e, em 1995, aumentou para 3.500 hectares. O
último registro de produção foi na safra de 2003/04 quando foram plantados 300
hectares. Ressalta-se que a produtividade deste grão foi superada no período
analisado. Em 1990, a produtividade era, em média, 400 kg/ha, e em 2004, atingiu
1000kg/ha, um significativo aumento. Segundo Secretário de Agricultura de Pedra
Branca, Hélio Chaves, para a safra de 2008/2009 está previsto o plantio de 1.400
hectares de algodão, entretanto a produção será destinada à produção de sementes.

Segundo pesquisa de campo, Pedra Branca é um município com significativa vocação
para a produção da mamona. Muitos agricultores entrevistados plantam mamona há
mais de trinta anos, e outros deixaram de plantar na medida em que houve queda do
preço, uma vez que não compensava mais cultivá-la para a venda, quando muito para
utilizá-la como moeda de troca nas mercearias das cidades interioranas.
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Com a implantação do Programa de Biodiesel do Ceará, a produção da mamona está
sendo gradativamente inserida no cultivo pela agricultura familiar do município, que
caracteriza-se pelo plantio de culturas de subsistência, como o milho, o feijão, o arroz
e a fava. De um modo geral, os agricultores estão realmente satisfeitos com o
aumento da renda gerado pela mamona. O Gráfico 9 apresenta a área plantada de
mamona no município de Pedra Branca de 1990 até 2008.

Observa-se que a partir de 1994, a queda na área cultivada foi significativa. Em 2000,
a produção aumentou, mas dois anos depois sofreu forte queda que está sendo
revertida desde 2004, através do Programa Mamona do Ceará. Em 2006 e 2007, a
área plantada foi muito pequena, mas em 2008 a produção foi a maior do período de
análise, ultrapassando 1.600 hectares.

Neste período, a produtividade também aumentou: em 1990, a média foi de 300 kg/ha,
e nas safras de 2004/2005 alcançou 700kg/ha (IBGE, 2005/2006). Na safra de
2007/08, segundo os técnicos agrícolas do município, a produtividade não foi muito
animadora, em torno de 400 kg/ha, dado confirmado pelo PAM/IBGE (2008). Ressaltase que essa média não é muito fácil de ser calculada porque muitos dos agricultores
cadastrados no programa abandonam o cultivo e não produzem absolutamente nada,
conforme evidenciado no item 4.2.4.1.
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Gráfico 9 – Histórico de Área Plantada de Mamona no Município de Pedra Branca-CE
Fonte: IGBE/PAM (2008)

4.3.4 – Cadeia Agrícola da Mamona baseada na Agricultura Familiar no Município
de Pedra Branca – Grandes Números da Petrobras Biocombustível e da Brasil
Ecodiesel

Pedra Branca foi o município cearense com a maior produção de mamona na safra de
2007/08. Conforme apresentado na Figura 2, as principais etapas desta cadeia são:
cadastramento dos produtores, entrega das sementes, plantio, manejo da cultura,
colheita, debulha da mamona, organização e nucleação da produção, comercialização
e transporte para a usina de transesterificação. A Usina da Brasil Ecodiesel está
localizada em Crateús, à 120 km de Pedra Branca e a Usina da Petrobrás está
localizada em Quixadá, cerca de 150 km do município de estudo.
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4.3.4.1 – Brasil Ecodiesel
No município de Pedra Branca, os agricultores familiares recebem assistência técnica
desde 2005 de um técnico agrícola, que atende cerca de 300 famílias. Os agricultores
receberam, em 2005, orientações para o plantio, sementes de mamona e feijão, além
dos seguintes instrumentos: enxada, cutelo, enxadeco e lona de 10x2m. Em 2006 e
2007, além dos serviços de assistência técnica, foram distribuídas as sementes e uma
enxada.

Em 2008 e 2009, nenhum instrumento foi distribuído, apenas as sementes de
mamona. Para a safra de 2008/09, o governo pretendia distribuir o calcário para
minimizar os efeitos da acidez do solo, entretanto, não foi possível devido ao atraso na
distribuição do mesmo que está diretamente relacionada com a liberação dos
recursos. Nesse contexto, segundo o técnico agrícola de Pedra Branca, os poucos
produtores que iam plantar em campo (a maioria planta em terrenos inclinados que
com a chuva o calcário é transportado) não fizeram análise do solo.

A produção da mamona foi planejada, inicialmente, para ser concentrada no centro de
debulha do município. Entretanto, devido ao grande volume que a mamona com casca
proporciona, e por serem as roças distantes desses centros, a maioria dos agricultores
prefere debulhar manualmente e levá-la descascada para sua própria casa. Segundo
o técnico agrícola da BED de Pedra Branca, esse procedimento faz parte da tradição
do sertanejo. Dessa forma, constata-se que o planejamento não prezo a tradição
cultural.
Os dados das últimas safras (Tabela 30) mostram que o aumento de famílias
cadastradas foi bastante desproporcional ao aumento de famílias que efetivamente
produziram (Gráfico 10). Isso se deve principalmente ao lançamento oficial do
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Programa de Biodiesel do Ceará em 2007. Os cadastros aumentaram 80,92% da safra
de 2006/07 para 2007/08, enquanto que o número de famílias que efetivamente
produziram, cresceu apenas 5,13%. Percebe-se, daí, que o subsídio estadual não foi
de imediato suficiente para agregar mais famílias produtivas ao município.
Ressalta-se, entretanto, que o número de hectares cadastrados e os efetivamente
plantados na safra 2007/08 tiveram um aumento menos desproporcional do que o
apresentado anteriormente - o primeiro aumentou 84,35%, enquanto o segundo
55,08% (Gráfico 11). Com efeito, o número de hectares por família aumentou entre a
safra 2006/07 e 2007/08, conforme ilustrado no Gráfico 12.

Tabela 30 – Famílias Cadastradas e Famílias que Plantaram, Hectares Cadastrados e
Plantados em Pedra Branca (CE) pela Brasil Ecodiesel– Safras 2005/06 a 2008/09

SAFRAS

VARIAÇÃO (%)

2005/06
(I)

2006/07
(II)

2007/08
(III)

2008/09
(IV)

(II - I)/ I

(III - II)/ II

(IV - III) /
III

N° Famílias
Cadastradas

173

173

313

361

0,00

80,92

15,34

N° Famílas
Plantaram

140

195

205

-

39,29

5,13

-

Hectares
Cadastrados

351,5

351,5

648

773

0,00

84,35

19,29

Hectares
Plantados

262
195
302,4
-25,57
55,08
Fonte: Elaboração Própria a partir de BRASIL ECODIESEL (2009a)
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Gráfico 10 – Número de Famílias Cadastradas e Número de Famílias que Realmente
Plantaram pela Brasil Ecodiesel - Safras 2005/06 a 2008/09 em Pedra Branca
Fonte: Elaboração Própria a partir de BRASIL ECODIESEL (2009a)
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Gráfico 11 – Hectares Cadastrados e Hectares Plantados pela Brasil Ecodiesel em Pedra
Branca - Safras 2005/06 a 2008/09
Fonte: Elaboração Própria a partir de BRASIL ECODIESEL (2009a)
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Ao comparar a evolução do número de famílias cadastradas e famílias que plantaram
entre o Ceará (Tabela 19) e Pedra Branca (Tabela 30), verifica-se que em Pedra
Branca esses dados foram crescentes no período analisado, enquanto que no Estado
houve uma ligeira queda nos cadastros da safra de 2006/07, e uma relevante queda
do número de famílias que plantaram na safra 2007/08.

Em relação a área plantada e cadastrada no Ceará e em Pedra Branca houve uma
ligeira queda de hectares cadastrados na segunda safra, contudo, na safra seguinte
ocorreu um efetivo aumento. No que tange ao quantitativo de hectares plantados, no
Ceará foi crescente na safra 2006/07, mas na safra 2007/08 foi menor do que em
2005/06 (Tabela 18). Em Pedra Branca ocorreu o inverso – da primeira para a
segunda safra houve uma queda na área plantada, mas na safra seguinte esse
quantitativo ultrapassou o da primeira safra.

Outra análise importante é a percentagem de famílias que plantaram em relação às
cadastradas, assim como o percentual de hectares plantados em relação aos
efetivamente plantados, conforme apresentado na Tabela 31.

Tabela 31 – Relação entre Famílias que Plantaram e as Famílias Cadastradas, Hectares
Plantados e Cadastrados da Brasil Ecodiesel no Município de Pedra Branca (CE) – Safras
2005/2006 a 2007/2008
Safra
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09

N° Famílias
N° Famílas
%
Hectares
Hectares
Cadastradas
Plantaram
(b/a)
Cadastrados Plantados
(a)
(b)
(c)
(d)
173
140
80,92
351,5
262
173
195
112,72
351,5
195
313
205
65,50
648
302,4
361
773
Fonte: Elaboração Própria a partir de BRASIL ECODIESEL (2009a)

%
(d/c)
74,54
55,47
46,67
-

A relação de famílias que plantaram em relação às castradas seguiu a mesma
tendência tanto para o Estado quanto para o município – houve um aumento na
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segunda safra, seguindo de uma queda na safra 2007/08. Contudo, no Ceará essa
relação na última safra é mais discrepante - 42,7%, contra 65,5% de Pedra Branca. O
fato do número de famílias que plantaram ser maior do que o número de famílias
cadastradas na safra 2006/07 é curioso. Segundo entrevistas durante o trabalho de
campo, foi constatado que alguns vizinhos de agricultores que obtiveram resultado
positivo na safra anterior e que por algum motivo não se cadastraram (por exemplo,
não possuem a DAP), plantaram mamona e depois venderam por intermédio de outros
agricultores cadastrados.

Já a relação de área plantada e cadastrada divergiu entre o Estado e o município. Em
Pedra Branca, essa relação foi decrescente no período analisado – na primeira safra
ficou em torno de 75%, e na última safra analisada em aproximadamente 47%. Para o
Ceará a situação é um pouco diferente – na primeira safra a relação foi de 58%,
alcançando cerca de 80% em 2006/07, e diminuindo para aproximadamente 41%.
Esses dados confirmam que Pedra Branca tem um grande potencial para a produção
de oleaginosas. Entretanto, é importante frisar novamente que o período de análise é
muito curto, assim como o tempo de obrigatoriedade da mistura do biodiesel no diesel
mineral.
De acordo com a Tabela 31, observa-se que o percentual de famílias que plantaram
em relação às cadastradas foi reduzido na última safra. Os hectares plantados em
relação aos cadastrados também tiveram uma queda na última safra, porém, menos
significativa que na análise anterior. Isso porque, conforme mencionado anteriormente,
a média da área plantada por cada família aumentou neste mesmo período (Gráfico
12).
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Gráfico 12 – Evolução da Área Plantada por Família pela Brasil Ecodiesel em Pedra
Branca– Safras 2005/06 a 2007/08
Fonte: Elaboração Própria a partir de BRASIL ECODIESEL (2009a)

Importante frisar que o número de hectares de mamona comprado foi inferior aos
hectares plantados nas safras 2005/06 e 2007/08, conforme apresentado na Tabela
32. Ressalta-se que para a safra de 2007/08, o primeiro dado não foi divulgado. Essa
divergência se deve a dois motivos: perda de safra ou quebra de contrato de alguma
das partes. A partir da análise dos dados, verifica-se uma queda abrupta na
quantidade comprada de mamona do primeiro para o segundo ano, seguida de uma
ligeira queda na safra seguinte, conforme tabela 32. Segundo o Técnico Agrícola da
BED, a compra da primeira safra foi bastante superior às safras seguintes porque em
2005 havia mamona estocada pelos agricultores da safra de 2004/05, o que implicou
na imprecisão do cálculo da produtividade da mamona por hectare na safra de
2005/06.

Acrescenta-se ainda que o cálculo da produtividade da safra 2007/08 também foi
comprometido na medida em que os dados dos hectares comprados de mamona
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nesta safra28 não foram divulgados. Portanto, a produtividade da mamona por hectare
apresentada na tabela abaixo foi desconsiderada para futuras análises. A Ematerce
considera a média de produção da mamona no Ceará em torno de 500 kg/hectare.

Tabela 32 – Hectares Plantados, Hectares Debulhados, Produção Comprada pela Brasil
Ecodiesel e Produtividade da Mamona em Pedra Branca (CE) – Safra 2005/06 a 2007/08
Safra
2005/06
2006/07
2007/08

Hectares
Plantados
262
195
302,4

Hectares
Debulhados
183,2
147,7
302,4

Produção
(Tonelada)
135,12
68, 20
63,15

Produtividade
(kg/ha) *
737,55
461,68
208,81

* Dados imprecisos conforme discussão anterior à tabela

Fonte: Elaboração Própria a partir de BRASIL ECODIESEL (2009a)

4.3.4.2 – Petrobras Biocombustível

A assistência técnica dos agricultores familiares de Pedra Branca cadastrados pela
Petrobras Biocombustível é realizada por um técnico da Cooperbio e outro da
Ematerce. A diferença de infraestrutura entre essas duas instituições é apresentada no
item 4.4. De acordo com a Ematerce, na safra de 2006/2007 foram cadastrados 101
(cento e uma) famílias de agricultores familiares pela Petrobras Biocombustível, mas
apenas 46 (quarenta e seis) plantaram. Na safra seguinte, aumentou em quase 400%
(quatrocentos por cento) o número de agricultores que plantaram: 512 (quinhentos e
doze) agricultores foram cadastrados e 226 (duzentos e vinte e seis) efetivamente
plantaram.

Para a safra de 2008/09, conforme apresentado na Tabela 33, a Ematerce e a
Cooperbio cadastraram 552 (quinhentos e cinquenta e dois) agricultores em Pedra
Branca e 358 (trezentos e cinquenta e oito) realmente plantaram, um resultado mais
positivo comparado com as safras anteriores. De acordo com a Cooperbio, na safra de
28

Durante a pesquisa de campo, foi relatado que a BED deixara de comprar quantidades significativas de
mamona nas regiões mais distantes da usina e estava em negociação a possível compra dessa produção
pela Petrobras
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2008/09, esses 358 agricultores produziram 173 toneladas em 579 hectares,
produtividade média de 300 kg por hectare.

Tabela 33 - Número de Famílias Cadastradas e que Plantaram em Pedra Branca (CE) –
Safra 2006/07 à 2008/09
Variação
(%)

Famílias
Cadastradas
(a)

Famílias que
Plantaram
(b)

2006//2007

101

46

(b/a)
45,54%

2007/2008

512

226

44,14%

2008/2009

552

358

64,85 %

Safra

Fonte: EMATERCE (2009) e COOPERBIO (2009)

4.4 – Limitações e Oportunidades para a Inclusão da Agricultura Familiar no
Programa Nacional de Biodiesel no Estado do Ceará e no Município de Pedra
Branca a partir da Análise da Cadeia Agrícola de Oleaginosas

A primeira dificuldade é divulgar o programa aos agricultores, principalmente para
aqueles que residem longe das sedes municipais, onde o sistema de comunicação
existente é o rádio. O cadastramento das famílias é realizado no campo quando o
técnico agrícola se dirige às comunidades rurais de motocicleta, assim como na sede
dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STTR) municipais. Nas primeiras visitas às
comunidades rurais, os técnicos agrícolas buscam o maior número de contratos para
sua empresa ao informarem os agricultores sobre o programa de biodiesel estadual.
Contudo, os técnicos precisam identificar, previamente, tanto o nível de conhecimento
dos agricultores no que diz respeito ao plantio de oleaginosas, como também a
qualidade dos solos aonde serão realizados os plantios.

A partir do contato, se houver interesse, o agricultor precisa preencher os requisitos
presentes no formulário do ANEXO A. Conforme apresentado no capítulo 3, o fato de
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muitos agricultores familiares não possuírem a DAP e o registro da terra, requisitos
mínimos para o cadastro no Programa de Biodiesel do Ceará, se configura outra
barreira para a inclusão social de novos agricultores familiares no Programa de
Biodiesel.

Ainda assim, foram identificados técnicos na pesquisa de campo que, devido à
concorrência para atingirem metas impostas pelas empresas, cadastram aqueles
agricultores que não possuem declarações, e/ou não as levam no momento do
cadastro, na expectativa de as entregarem posteriormente. Isso gera bastante
confusão e alguns agricultores são prejudicados por não conseguirem vender sua
produção, muito menos receber o subsídio estadual.

Outra questão discutida anteriormente que afeta todos os estados nordestinos é a
dificuldade de acesso à terra. Conforme entrevista com os agricultores cearenses,
muitos proprietários proíbem os agricultores de plantarem oleaginosas em suas terras.
O principal motivo para tal proibição se deve ao avanço da pecuária, pois é preciso de
terras disponíveis para o plantio do capim que alimenta o gado. No que diz respeito
especificamente a mamona, muitos proprietários proíbem o plantio desta oleaginosa
temendo a intoxicação de seu rebanho pela proteína ricina. Para conciliar a plantação
de mamona com a criação de gado, muitos agricultores cercam suas plantações.
Entretanto, segundo os agricultores, o custo de implantação das estacas das áreas
cultivadas por mamona é relativamente alto.
Conforme apresentado no item 4.3, a qualidade dos serviços de assistência técnica e
extensão rural (ATER), e a infraestrutura da Brasil Ecodiesel difere da Petrobras
Biocombustível (PBio). Em 2007, a ATER da PBio era realizada exclusivamente pela
Ematerce. Em 2009, a ATER dos agricultores familiares é realizado por 4 cooperativas
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(Tabela 24), além da Ematerce. Especificamente no município de Pedra Branca,
atuam apenas a Cooperbio e a Ematerce.

Segundo entrevistas realizadas na pesquisa de campo, a assistência da Ematerce é
de baixa qualidade devido à baixa capacitação e ao seu quadro reduzido de técnicos.
Em uma reunião na Ematerce em Quixadá-CE, foram notificadas reclamações de
técnicos agrícolas desta instituição sobre sua baixa qualificação técnica para instruir
os agricultores. Eles exigiram mais cursos de capacitação quanto ao conteúdo do
programa de biodiesel, e às técnicas de manejo das culturas incentivadas no Estado.
Portanto, para o programa apresentar resultados significativos, os técnicos precisam
ser melhor preparados. Importante destacar que no município de Pedra Branca não
está sendo atendido o limite de 150 famílias por técnico agrícola.

Os técnicos da Ematerce possuem veículo (motocicleta) próprio e não recebem auxílio
combustível para as visitas de campo. Na entrevista com o técnico da Ematerce de
Pedra Branca, foi relatada sua insatisfação com as condições de trabalho. O mesmo
não é funcionário da instituição, recebe uma bolsa de aproximadamente 800 reais há
mais de dois anos e o prazo limite desse contrato é de três anos, ou seja, não há
estabilidade garantida. Revelou ainda que não possui GPS e a medição da área
plantada é feita com uma trena de 10 metros e um barbante. Além disso, reclamou
que existem poucos computadores para transferir os dados coletados no campo para
a Secretaria de Desenvolvimento Agrário.

No caso das instituições privadas, a infraestrutura está um pouco mais avançada. O
técnico da Brasil Ecodiesel de Pedra Branca possui GPS da empresa, moto própria e
o combustível é pago pela empresa. Já os técnicos agrícolas da Cooperbio possuem
moto da empresa e podem abastecer nos postos BR sem ônus para o técnico.
Ressalta-se que este incentivo da Petrobras Biocombustível tornou o trabalho desta
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cooperativa mais eficiente que o da instituição governamental (Ematerce), o que gerou
conflitos locais entre os técnicos, tendo em vista as diferenças evidentes nas
condições de trabalho.

Como o único veículo automotivo que o técnico agrícola possui é uma moto, os
agricultores precisam necessariamente buscar suas sementes no Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, geralmente localizado nas sedes municipais. Cada produtor
recebe 5 quilos de semente de mamona por hectare. De acordo com as entrevistas, a
entrega das sementes e insumos normalmente atrasa, o que diminui a rentabilidade da
cultura. Além disso, foi verificado que muitos agricultores não estão recebendo
sementes selecionadas. Dessa forma, alguns agricultores, ao invés de plantarem as
sementes de mamona provenientes da empresa, plantam aquelas estocadas em suas
residências por dois motivos: atraso na entrega das sementes ou porque consideram
suas sementes mais produtivas.

De acordo com as especificações técnicas da Ematerce, a mamona, por exemplo,
deve ser plantada 15 dias antes do feijão e do milho para não ser sombreada,
evitando, assim, o comprometimento de sua produtividade. Entretanto, foi verificado no
campo que tal procedimento nem sempre é adotado pelos agricultores. Isso se deve
ao fato dos agricultores terem a cultura de plantar assim que inicia o período chuvoso.
Por isso, eles não esperam a entrega das sementes de mamona para iniciar o plantio
do feijão e do milho, o que contribui para a baixa rentabilidade da oleaginosa.

Além disso, antes das empresas e dos governos pensarem na distribuição do calcário
e de outros insumos, precisam organizar o processo de análise de solos aonde seus
produtores plantarão as oleaginosas contratadas. Para tal, precisam verificar quais são
os laboratórios de análise de solo localizados nas proximidades dos produtores
cadastrados. Sugere-se que ao comprar as oleaginosas (geralmente nos meses de
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agosto a novembro), as empresas já coletem amostra de solo para que sejam
verificados os nutrientes limitantes da produção para a próxima safra.

O plantio, de uma forma geral, é realizado no sistema “corta-queima”, muito cultural na
região. Este sistema consiste em avançar para novas áreas, cortando as árvores
existentes, as quais muitas vezes são utilizadas como lenha e estacas para cercar as
propriedades. Em seguida, colocam fogo no terreno e nos troncos finos, os quais não
possuem finalidade para o agricultor. Ressalta-se que, de acordo com os técnicos da
Ematerce, mais de 60% dos agricultores familiares avançam para novas áreas e o
restante utiliza a mesma terra por 2 ou 3 anos.

Dentre as técnicas agroecológicas incentivadas, uma oportunidade muito evidente
para a adubação dos solos no semiárido é a aplicação de esterco bovino no preparo
do solo para o plantio. Conforme pesquisa de campo, um agricultor de Quixadá-CE
alcançou uma produtividade de 1.200 kg/ha de mamona consorciada com feijão,
utilizando apenas este insumo no preparo do solo. Sendo assim, sugere-se que as
empresas analisem a disponibilidade desse insumo nas proximidades dos produtores
cadastrados e, a partir daí, planejem a forma de distribuição/venda do esterco bovino
para, inicialmente, alguns agricultores.

Conforme dados da Cooperativa Cooperbio, vinculada à Fetraece, e contratada pela
Petrobras Biocombustível, o transporte da quantidade média necessária de esterco
para um hectare custa 30 reais (Tabela 34 – Unidades Técnicas de Referência).
Dessa forma, concentrar o transporte de vários produtores com terras contíguas pode
ser uma medida eficaz para minimizar os custos da adoção dessa prática. Observa-se
que também há o custo da mão de obra para aplicar o adubo no solo, contudo esse
valor pode ser inicialmente revertido com o aumento da produtividade dos cultivares.
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O governo do Ceará está investindo, desde a safra de 2008/09, em Unidade Técnicas
de Referência (UTR) nas quais são empregadas práticas agroecológicas. O objetivo
dessas unidades é mostrar àqueles agricultores que não possuem muita familiaridade
com as práticas agroecológicas, o quanto sua aplicação pode aumentar a
rentabilidade das culturas, como também minimizar os efeitos nocivos ao meio
ambiente.

Uma das unidades está sendo implantada no município de Pedra Branca e a Figura 13
e a Figura 14 ilustram a área de implantação da UTR de Pedra Branca ainda em
processo de preparo do solo, visitada no dia 29 de janeiro de 2009. Tendo em vista a
data da foto (o plantio geralmente inicia-se em dezembro), nota-se que o plantio na
unidade atrasou. Segundo a Cooperbio, o motivo principal foi a dificuldade na
liberação dos recursos por parte da Petrobras Biocombustível para implantação das
UTRs.

Figura 13 – Local de implantação da UTR de Pedra Branca - preparo do solo
Fonte: Pesquisa de campo municipal (29/01/2009)
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Figura 14 - Local de implantação da UTR de Pedra Branca – detalhe para o espaçamento
da mamona da safra passada (2007/08) respeitando os critérios técnicos
Fonte: Pesquisa de campo municipal (29/01/2009)

O intuito é capacitar os agricultores para aplicarem essas práticas na próxima safra. O
custo de implantação de um hectare de uma unidade está em torno de 600
(seiscentos) reais, conforme apresentado na Tabela 34. Esta medida pode significar o
início da conscientização dos agricultores familiares, e de um processo de certificação
ambiental das atividades agrícolas do PNPB.

Segundo o técnico agrícola da Cooperbio na UTR de Pedra Branca a mamona foi
consorciada com leucena (leguminosa) e as técnicas agroecológicas adotadas foram:
curva de nível com terraços, aplicação de calcário e adubo orgânico. Sendo assim, é
importante ressaltar que o custo dessa unidade não alcançou os 600 (seiscentos)
reais descrito na Tabela 34. A produção por hectare alcançada nessa UTR na safra
2008/09 foi de aproximadamente 850 kg, quase o triplo da rentabilidade média
alcançada pela Cooperbio na mesma safra. Esse fato confirma que a implantação
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dessas medidas além de favorecer os recursos naturais, aumenta a produtividade das
culturas.

Tabela 34 – Custo de Implantação de um hectare de UTR em consórcio no Ceará de
Mamona x FeijãoCaupi x Milho x Leucena/Sabiá
Descrição

Unid.

Quant.

Valor unitário

INSUMOS
Semente de Gergelim

Valor total
R$ 264,00

kg

0,5

R$ 8,00

Muda de Leucena

unid

200

R$ 1,00

R$ 200,00

Cal Virgem

kg

10

R$ 0,50

R$ 5,00

Preparo de Biofertilizante

h/dia

1

R$ 15,00

R$ 15,00

Sacaria

unid

40

R$ 1,00

R$ 40,00

PREPARO DO SOLO
Aração\Gradagem

R$ 4,00

R$ 60,00
h/m

1

R$ 60,00

SERVICOS\MÃO DE OBRA

R$ 60,00

R$ 300,00

Adubação Orgânica

h/dia

2

R$ 15,00

R$ 30,00

Rebaixamento

h/dia

2

R$ 15,00

R$ 30,00
R$ 80,00

Transporte Calcário

h/m

1

R$ 80,00

Transporte Adubo Orgânico

h/m

0,5

R$ 100,00

R$ 50,00

Beneficiamento da Mamona

h/dia

2

R$ 15,00

R$ 30,00

Aplicação de Biofertilizante

h/dia

3

R$ 20,00

R$ 60,00

Análise de solo

unid

1

R$ 20,00

CUSTO TOTAL

R$ 20,00
R$ 624,00

Fonte: COOPERBIO (2009)

A produção do grão foi planejada pela BED, para ser concentrada em 6 centros de
debulha de mamona, localizados nos municípios de Boa Viagem, Pedra Branca,
Monsenhor Tabosa, Parambú, Itatira e Pio IX, no Piauí, próximo a fronteira com o
Ceará. O técnico agrícola de Pedra Branca da empresa declarou que, no período
compreendido entre 2005 e 2007, BED transportava a máquina de debulha em cada
comunidade, o que gerou um prejuízo enorme para a empresa, pois ocupava dois
carros, um para puxar a máquina de debulhar e o outro para transportar a mamona,
além de uma equipe composta por 07 pessoas: 02 motoristas e 05 operários. Diante
desse limite, a empresa buscou em cada comunidade a produção da safra 2007/08 já
debulhada. Entretanto, a nucleação da produção continuou fragmentada.
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No que diz respeito à organização da produção, conforme entrevista realizada com a
Presidente do Sindicato Rural de Crateús-CE, os agricultores familiares são temerosos
quanto à participação em cooperativas uma vez que muitos tiveram sérios prejuízos no
passado, principalmente com cooperativas de produção de leite. Dessa forma, tal fato
é um obstáculo para otimizar a comercialização da produção, que ao invés de ser
realizada por contratos individuais, poderia ser efetivada com um contrato por
cooperativa contratada pela empresa produtora de biodiesel29.

Pela Petrobras Biocombustível, a organização da produção no Ceará também é feita
de

forma

bastante

pontual

pelas

cooperativas

contratadas.

Isso

se

deve

principalmente ao fato de que apenas uma das quatro cooperativas contratadas pela
PBio possui o requisito legal que as concedem o direito de comercializar a produção
diretamente com a empresa – a DAP 3.2 conforme detalhado nos itens 3.2.5 e 4.3.
Para a comercialização da produção na safra 2007/08 foi realizada uma licitação e a
empresa contratada pela PBio foi a Vale Monumental. Segundo entrevista realizada
com a Petrobrás em Fortaleza, foram traçadas 10 (dez) rotas de transporte dos grãos
para a Usina em Quixadá e 8 (oito) dessas rotas a Vale Monumental foi encarregada
de coordenar. As outras duas rotas foram organizadas pela Coopetrace, vinculada ao
MST, a única cooperativa que trabalha com oleaginosas no Ceará que possui a DAP
3.2, instrumento que dá direito à cooperativa de comercializar a produção diretamente
com os produtores de biodiesel.

Como o transporte da matéria-prima está diretamente associado à nucleação da
produção, ele se releva ineficiente no Ceará, e por conseguinte, em Pedra Branca. A
Petrobras Biocombustível, por exemplo, contratou empresas que não estão

29

No Ceará cada contrato da Petrobras Biocombustível tem 5 (cinco) páginas e, por produtor são
emitidas 3 (três) vias, totalizando, assim, 15 (quinze) folhas de papel por contrato. (Pesquisa de campo fevereiro/2009)
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acostumadas com a realidade do campo e atrasaram bastante para comercializar as
oleaginosas. Aqueles agricultores familiares que precisaram da remuneração
venderam sua produção a atravessadores por um preço bastante inferior. Ou seja,
ambos saem perdendo porque a própria empresa, por falta de organização, acaba
perdendo a produção de alguns agricultores para os quais prestou serviços de
assistência técnica.

Conforme pesquisa de campo, os caminhões utilizados para o transporte da mamona
são F-4000, com capacidade para apenas 6 toneladas (equivalente a produção de 10
agricultores com produção média de 400 kg/ha e uma área média em torno de 1,5
ha/famíla), uma vez que, conforme o técnico agrícola da empresa, este veículo é o
mais ágil para andar nos terrenos acidentados do município. Contudo, para minimizar
os custos com o transporte, deve-se estudar pontos estratégicos para organizar a
produção em veículos de maior capacidade, onde as estradas suportem caminhões de
maior porte.

Em Pedra Branca, o técnico agrícola da Brasil Ecodiesel pretendia organizar a
produção em 10 (dez) núcleos a partir da safra de 2008/09, mas até junho de 2009
esse planejamento não estava finalizado. Acrescenta-se que como a usina de Crateús
foi paralisada em dezembro de 2009, não se sabe como será a compra das matériasprimas no Ceará na safra de 2009/10. Isso porque mesmo com a usina em
funcionamento, a Brasil Ecodiesel recebeu denúncias de descumprimento de contrato
ao deixar de comprar a produção de alguns agricultores na safra de 2007/08.

Outra questão que desestimula a participação da agricultura familiar no PNPB é a
facilidade do pagamento da compra da matéria-prima por mercados diferentes do
biodiesel. Sendo assim, muitos agricultores não são fiéis aos contratos com as
empresas de biodiesel e vendem, por exemplo, a mamona para a indústria química,
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conforme apresentado no item 3.2.5. Importante evidenciar que quando um agricultor
é contratado por uma determinada empresa, e vende sua produção para outra, todo o
investimento da primeira empresa com insumos e assistência técnica aos produtores é
perdido. Portanto, as empresas de biodiesel precisam pensar em uma forma mais
eficiente e rápida de buscar e pagar os produtores de oleaginosas do semiárido.

Diante desta situação, a Petrobras Biocombustível resolveu modificar as regras para a
safra 2008/09. A empresa estendeu os contratos de um para cinco anos e ofereceu o
seguinte preço mínimo: a média dos últimos 36 meses mais 10%, ou ainda, o
pagamento do preço de mercado como teto. Ainda assim, como o pagamento não é
imediato, desmotiva os produtores rurais e causam prejuízo às empresas, que por sua
vez, ficam cada vez mais temerosas de custear uma produção que pode ser vendida
para terceiros.
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5. VIABILIDADE PARA INSERÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO SEMIÁRIDO
NO PROGRAMA NACIONAL DE USO E PRODUÇÃO DE BIODIESEL
5.1 – Lições dos Estudos de Caso para Inserir a Agricultura Familiar do
Semiárido no Programa Nacional de Uso e Produção do Biodiesel

Segundo AVZARADEL (2008) e a pesquisa nas secretarias dos Estados que
abrangem a região semi-árida do país, os programas estaduais de biodiesel da Bahia,
Ceará30, Minas Gerais e Piauí são aqueles com estrutura mais organizada. A Bahia é
o maior produtor de oleaginosas da região, seguida pelo Ceará e Minas Gerais. É
importante acrescentar que conforme a ANP (2009) não há usinas autorizadas para
comercializar a produção (Tabela 3) nos outros estados da região semi-árida Alagoas, Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte e Pernambuco.

De acordo com o levantamento realizado no Capítulo 3, foram detectadas limitações
comuns a toda região semi-árida, sintetizadas nas Tabelas 9 e 10. Dentre elas
destacam-se as dificuldades para inserir os agricultores familiares nas etapas da
cadeia agrícola de produção de oleaginosas.

O estudo de caso permitiu verificar que o Ceará é o Estado do semiárido que mais
está investindo no desenvolvimento da agricultura familiar produtora de oleaginosas.
Acrescenta-se ainda que esse incentivo está associado à adoção de práticas agrícolas
agroecológicas, o que favorece tanto o meio ambiente, como a produtividade das
culturas. Conforme ressaltado no Capítulo 3, esses fatores foram os principais
motivadores para a definição do estudo de caso.

30

No caso da usina de Quixadá (CE), por exemplo, a Petrobras está investindo ainda em pequena escala
na plantação de oleaginosas nos Estados do Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco (Tabela
13).
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No Ceará, o incentivo à inserção do agricultor familiar no PNPB a partir de subsídios
diferenciados está sendo um grande passo para agregar mais famílias ao Programa
de Biodiesel. Ademais, o recente investimento da Petrobras Biocombustível e do
Instituto Agropolos em Unidades Técnicas de Referência em agroecologia é outro
passo de extrema relevância rumo a viabilidade do biodiesel no que tange às questões
socioambientais. O objetivo dessas unidades é estimular os agricultores familiares a
utilizarem as técnicas agroecológicas visando melhorar tanto a produtividade das
culturas, como também as condições ambientais. Acrescenta-se ainda que o Governo
do Ceará também está garantindo um preço mínimo na compra das oleaginosas
cultivadas no Estado, mais um fator motivador para os agricultores familiares aderirem
ao programa.

Diante disso, há expectativa de que as políticas que estimulam a participação do
agricultor familiar do Ceará no PNPB sejam estendidas para os outros Estados da
região semi-árida. Contudo, mesmo o Ceará estando à frente no que diz respeito aos
incentivos para desenvolver a agricultura familiar, ainda há diversas limitações que
precisam ser aprimoradas, inclusive no que diz respeito ao subsídio para os
agricultores que consideram as práticas agroecológicas no plantio e à implantação de
unidades técnicas de referência.

Após as análises dos dados nos estudos de caso, verificou-se que inicialmente muitos
agricultores estão aderindo ao programa de biodiesel do Ceará apenas para receber a
primeira parcela do subsídio e, em seguida, abandonam o plantio. Importante
considerar que muitos outros aspectos estimulam os agricultores abandonar o cultivo
como a baixa qualidade das sementes não certificadas, a precária assistência técnica,
os descumprimentos dos termos do contrato, entre outras questões levantadas nos
capítulos anteriores. Acrescenta-se ainda que nas entrevistas de campo, houve relatos
de que alguns agricultores tentavam subornar técnicos agrícolas ao pedir para
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encaminharem o laudo à Secretaria de Agricultura do Ceará que garante o pagamento
da primeira parcela do subsídio, mediante voto de confiança que ao receber dividiria o
pagamento com o técnico. Esse é apenas mais um motivo para exaltar a importância
de capacitar e dar boas condições de trabalho aos técnicos agrícolas, como tentativa
de diminuir esse tipo de atitude.

Sendo assim, o governo do Ceará precisa pensar em uma forma mais eficaz para o
pagamento desse incentivo que deve ser replicada nos demais Estados do semiárido.
Uma alternativa seria pagar por produtividade ao invés de pagar por área. Além disso,
os valores de subsídio precisam ser revistos. O Estado paga, por exemplo, R$ 200,00
(duzentos reais) para quem plantar cortando no sentido das águas e respeita o
espaçamento adequado (3x1m); R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para quem
aplicar adubo orgânico e R$ 300,00 (trezentos reais) para quem adotar o plantio direto.

Uma possibilidade é diminuir o piso do incentivo para quem adotar apenas as técnicas
básicas (espaçamento e corte das águas), e aumentar o subsídio para quem investir
em técnicas ainda mais eficazes, mantendo o teto de R$ 300,00 (trezentos reais).
Essa seria uma forma de desestimular agricultores a aderirem ao programa somente
para receber a primeira parcela do subsídio.

De qualquer forma, apesar dessas políticas de incentivo estadual serem importantes
no início do programa para agregar mais famílias, a médio/longo prazo, deveriam ser
implantados mecanismos de redução desse subsídio, atrelado a um aumento da
produtividade das culturas através do emprego dessas práticas agroecológicas.

As Unidades Técnicas de Referência são um incentivo bastante recente, implantado
pela Petrobras Biocombustível na safra 2008/09, quando obtiveram bons resultados.
Todavia, a implantação dessas unidades também precisa de ajustes para proporcionar
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ganhos de produtividade. Durante a pesquisa de campo, foi verificado que a
preparação de algumas unidades da PBio estava atrasada e que inclusive análises de
solo de algumas unidades não foram realizadas. Além disso, é necessário que com o
tempo sejam implantadas uma maior quantidade de unidades para atender mais
famílias de agricultores familiares.

Dessa forma, existem muitas limitações que precisam ser aprimoradas para viabilizar
ainda mais a participação do agricultor familiar do semiárido no PNPB, inclusive no
Ceará, onde o incentivo à agricultura familiar produtora de biodiesel é mais evidente. A
Tabela 35 apresenta uma síntese das principais ações já existentes nos estudos de
caso e as respectivas lacunas para viabilizar a inserção da agricultura familiar do
semiárido no PNPB.

Tabela 35- Síntese das Principais Lições dos Estudos de Caso para Viabilizar a Inserção
da Agricultura Familiar do semiárido no PNPB

Ações Existentes
Subsídio Estadual pago em duas
parcelas de acordo com a área plantada
de oleaginosas que adotarem práticas
agroecológicas.

Lacunas Observadas
Muitos agricultores aderem ao programa
apenas para receber a primeira parcela e
depois abandonam o plantio.
Dessa forma, deve-se adotar uma forma
mais eficaz para o pagamento desse
incentivo. Uma alternativa seria pagar por
produção e não por área.
De qualquer forma, a médio/longo prazo
deveriam ser implantados mecanismos
de redução desse incentivo, atrelado ao
aumento da produtividade das culturas.
Implantação de Unidades Técnicas de Durante a Pesquisa de Campo, foi
Referência em Agroecologia financiada verificado que a preparação de algumas
pela PBio e pelo Instituto Agropolos do unidades da PBio estava atrasada e que
Ceará.
inclusive análises de solo de algumas
unidades não tinham sido realizadas.
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Ações Existentes

Lacunas Observadas

Estado garante preço mínimo na compra Melhorar a forma de pagamento da
das oleaginosas - R$ 1,00/kg (fev/2009)
compra da matéria-prima, pois muitos
agricultores vendem sua produção para
as indústrias químicas que pagam no ato
da compra, enquanto a PBio, por
exemplo, demora cerca de um mês para
efetuar o depósito para os agricultores
familiares.

5.2 – Requisitos para Viabilizar a Inserção da Agricultura Familiar do Semiárido
no Programa Nacional de Uso e Produção do Biodiesel

Primeiramente é importante salientar que apesar de alguns pesquisadores, dentre eles
Luiz Augusto Horta Nogueira, consultor da Organização das Nações Unidas para
temas energéticos, afirmar que o biodiesel no Brasil ainda é produzido com baixa
eficiência energética e questionar a antecipação do B5 (BIODIESELBR, 2010), as
questões tecnológicas e econômicas de produção do biodiesel não foram avaliadas
neste trabalho. Contudo, há perspectivas de avanço dessas questões, com destaque
para as pesquisas agronômicas, inclusive no que tange à produtividade das sementes
certificadas; para a eficiência nos mecanismos de extração do óleo vegetal e para a
diminuição da diferença entre o preço do biodiesel e do diesel mineral.

No que diz respeito aos aspectos sociais para viabilizar a participação do agricultor
familiar no PNPB, foco do presente trabalho, existem muitas limitações, conforme
apresentado no Capítulo 3. Nessa pesquisa também foram levantados aspectos
ambientais, mas com menor nível de detalhamento. Conforme evidenciado no item
5.1, os subsídios estaduais para o plantio de oleaginosas à luz das técnicas
agroecológicas são importantes para agregarem mais famílias no início do programa,
mas precisam ser reduzidos na medida em que aumente a produtividade das culturas.
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Dessa forma, a instituição de unidades técnicas de referência em agroecologia é um
requisito indireto para viabilizar a inserção de agricultores no programa tendo em vista
que a boa produtividade estimula a participação do agricultor da cadeia produtiva de
biodiesel.

A falta de documentação necessária (DAP e Registro da Terra) para o cadastramento
dos agricultores é o primeiro entrave à inserção do agricultor familiar. Portanto, uma
questão crucial é melhorar o acesso à terra a partir da regularização fundiária, e
facilitar o processo de emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP).

A posse desses documentos é um dos requisitos para aderir a políticas de acesso ao
crédito. Sendo assim, é de extrema importância uma orientação adequada para que os
agricultores elaborem projetos de qualidade para obtenção de crédito. Para isso, os
agentes financeiros precisam estar preparados para monitorar a aplicação dos
recursos emprestados com o intuito de minimizar os riscos de inadimplência.

Outros requisitos de extrema relevância para viabilizar a participação do agricultor
familiar é um serviço de assistência e capacitação técnica qualificada. As sementes
precisam ser certificadas e entregues antes de iniciar o período das chuvas. Quando
os agricultores plantam sementes não certificadas ou não recebem assistência
qualificada, a baixa rentabilidade das culturas os desestimula a participar do PNPB
nas safras seguintes.

A organização dos produtores não é um requisito direto para viabilizar a entrada de
novas familias no PNPB, porém, agiliza o processo de compra e transporte da matériaprima. Como não existe uma cultura organizativa dos agricultores nordestinos em
associações e cooperativas, na maioria dos casos o processo de compra é realizado
de forma fragmentada o que atrasa a compra, induzindo o agricultor a vender a
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produção para atravessadores por um preço inferior no momento em que ele precisa
da remuneração. Assim, devem-se facilitar os mecanismos para obtenção do requisito
legal que concede o direito às organizações de comercializar a produção diretamente
com a empresa, a DAP 3.2.

Nesse contexto, se insere a importância de verticalizar a cadeia produtiva criando
oportunidades para o agricultor avançar na cadeia, a partir da produção de óleo
vegetal e aproveitamento dos resíduos (como adubo, combustível). Contudo, essa é
uma questão complexa que envolve uma capacitação qualificada dos agricultores.
Para isso, primeiramente devem ser implementadas políticas de incentivo à
organização dos agricultores em associações, para depois avaliar a viabilidade dos
agricultores familiares produzirem óleo vegetal.

Outra questão importante é melhorar o mecanismo de pagamento da compra da
matéria-prima. Conforme apresentado no Capítulo 3, no caso da mamona, muitos
agricultores vendem sua produção para as indústrias químicas que pagam no ato da
compra, diferente da Petrobras Biocombustível, por exemplo, que demora cerca de um
mês para depositar o pagamento na conta bancária dos agricultores. Ressalta-se que
em muitos municípios não há agências bancárias o que força o agricultor a gastar
dinheiro para se deslocar até o banco, com o risco do pagamento ainda não ter sido
liberado.

O transporte da matéria-prima também influencia a participação do agricultor familiar
no PNPB uma vez que uma logística fragmentada e sem agilidade desmotiva o
agricultor a vender sua produção para o mercado de biodiesel. A demora para buscar
a produção, incentiva o agricultor a vender para a ricinoquímica ou para
atravessadores.
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Sendo assim, muitas pesquisas tecnológicas precisam ser desenvolvidas e políticas
de implantação do programa nacional de biodiesel precisam ser aperfeiçoadas para
viabilizar de forma mais eficaz a participação do agricultor familiar no PNPB.

A Tabela 36 apresenta a síntese dos principais requisitos para viabilizar a inserção do
agricultor familiar do semiárido no PNPB à luz da análise das principais etapas da
cadeia agrícola de oleaginosas. Além desses requisitos, acrescentam-se os
evidenciados no Capítulo 3 sobre a questão de acesso à terra, que implica tanto na
autonomia para decidir quais culturas produzir, como no acesso ao crédito. Portanto
devem ser incentivados na região os Programas de Reforma Agrária e de
Regularização Fundiária; e a criação de um fundo de aval para o PRONAF com o
objetivo de atingir os produtores menos organizados.

As limitações do SCS abordadas no Capítulo 3 é outra questão de extrema
importância. Conforme entrevista com as empresas produtoras de biodiesel, a forma
como o selo social foi estruturado não é vantajoso para os produtores de biodiesel
uma vez que o custo para transferir conhecimentos, tecnologia, assistência técnica,
sementes e insumos para a agricultura familiar é maior que a redução dos impostos
proposta por lei. Além disso, a homogeneidade das políticas públicas de incentivo ao
plantio de oleaginosas deve dar lugar a incentivos específicos às particularidades de
cada região.
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Tabela 36 – Síntese dos Principais Requisitos na Cadeia Produtiva de Oleaginosas para
Viabilizar a Inserção do Agricultor Familiar do Semiárido no PNPB
Etapa Cadeia

Ações

Cadastramento
dos
Agricultores

Garantir a Declaração de Aptidão ao PRONAF
(DAP) e do Registro da Terra
Melhorar a qualidade das estradas vicinais de
acesso às propriedade dos agricultores
Melhorar o mecanismo de comunicação com os
agricultores

MDA
INCRA
Instituição de ATER do
Governo
Sindicatos do Meio Rural

Entrega de
Insumos

Garantir a entrega de sementes selecionadas a
tempo de não prejudicar a produtividade das
culturas
Investir em pesquisas de melhoramento
genético de sementes das oleaginosas
promissoras para o semiárido

Instituição de ATER do
Governo
Instituições Privadas de
ATER

Incentivo às práticas agroecológicas através de
subsídio estadual visando aumentar a
produtividade das culturas e a qualidade do
meio ambiente
Implantar Unidades Técnicas de Referência
(UTR) em Agroecologia para capacitar os
agricultores

Governo Estadual
Instituição de ATER do
Governo
Instituições Privadas de
ATER

Plantio

Destinação de mais recursos para as
instituições governamentais de ATER, visando
melhorar a infraestrutura, reciclar e capacitar
os recursos humanos desses órgãos estaduais
Desenvolver o conceito de nucleação da
produção, capacitando as
cooperativas/associações a organizar a
produção através de mecanismos de formação
Organização e e formalização dessas estruturas
Comercialização
organizacionais
da Produção
Incentivo legal para obtenção dos requisitos
básicos da DAP 3.2
Eficiência no pagamento da compra da matériaprima
Agrupar a produção em regiões estratégicas na
zona rural para que o transporte para as usinas
seja realizado de forma eficaz
Transporte
Assistência
Técnica
(ATER)

Responsável

Governo Federal e
Estadual

MDA
Sindicatos do Meio Rural

Empresas Contratantes
de Agricultores Familiares
Cooperativas/Associações
Empresas Contratantes
de Agricultores Familiares
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), diferentemente do Proálcool, possui foco na geração de renda e trabalho no campo, sobretudo em áreas
onde se concentram agricultores familiares em situação de pobreza, objetivando
proporcionar o desenvolvimento regional e a inclusão social. Nesses seis anos de
criação do programa e dois anos da obrigatoriedade da mistura do biodiesel ao diesel,
o PNPB conseguiu estimular o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o
meio rural. Entretanto,, há grandes deficiências que precisam ser superadas para que
estes objetivos sociais do PNPB sejam atingidos.

O capítulo 2 do presente trabalho apresentou um panorama geral do PNPB e de seus
principais parâmetros de concepção - Selo Combustível Social, políticas de acesso ao
crédito e Leilões

de

Biodiesel.

Além

disso,

a caracterização climática e

socioeconômica do semiárido, assim como as características gerais da agricultura
familiar foram delineadas para apontar as fragilidades da região.

O capítulo subsequente apresentou as principais limitações e oportunidades à
inserção da agricultura familiar à luz desses principais parâmetros do PNPB, como
acesso ao crédito, leilões e Selo Combustível Social. Os problemas inerentes à
concepção do SCS apresentados no item 3.1.1 precisam ser resolvidos antes do fim
dos leilões para que a situação da agricultura familiar no programa não fique ainda
mais drástica. Espera-se que o governo faça mudanças eficazes para que as
empresas realmente tenham vantagens econômicas ao incentivar a agricultura
familiar. Caso contrário, não há perspectiva para a permanência desse grupo no
programa. Até o momento, muitas empresas relatam que o SCS não passa de um
pedágio para participar dos leilões e vender sua produção.
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Posteriormente, essas limitações e oportunidades foram traçadas a partir da análise
das principais etapas da cadeia agrícola de oleaginosas, tais como: cadastramento
dos agricultores familiares, entrega de insumos, plantio, assistência técnica,
organização e comercialização da produção e transporte da matéria-prima.

A falta de documentação necessária para o cadastramento é o primeiro entrave à
inserção do agricultor familiar. Concomitantemente, há a questão da dificuldade de
acesso à terra que implica tanto na carência de área para o plantio, quanto na falta de
autonomia para decidir qual cultura produzir. Paralelamente, o atraso na entrega de
insumos e sementes e, principalmente, a falta de sementes certificadas são obstáculos
que estão diretamente associados à produtividade das culturas. Logo, é de extrema
relevância um planejamento eficaz quanto a essa distribuição para não comprometer a
rentabilidade das culturas.

No plantio, o incentivo às práticas agroecológicas abordadas no capítulo 3 é uma
grande oportunidade para minimizar os impactos ao meio ambiente e aumentar a
produtividade das oleaginosas. Para que essas práticas sejam efetivamente adotadas
os produtores precisam saber quais tecnologias estão à sua disposição, ter acesso a
estas tecnologias e saber como utilizá-las. Não é satisfatório os órgãos de pesquisa
desenvolverem tais tecnologias, se os produtores não tiverem uma assistência técnica
capaz de transmitir o conhecimento.

Para isto, a Petrobras está investindo pela primeira vez na implantação de Unidades
Técnicas de Referência (UTR) para estimular os agricultores familiares a adotarem
práticas agroecológicas nos seus cultivos. Tal adoção está intimamente ligada com a
mudança nos hábitos culturais do trabalhador rural do semiárido. Portanto, esse é um
mecanismo que precisa ser implementado por técnicos capazes de transmitir tanto a
técnica, como também a sua importância para o meio ambiente e para a rentabilidade
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das culturas. Sendo assim, muitos agricultores podem resistir por um tempo até se
convencerem de que nas UTR a produtividade é superior à gerada nas suas terras. No
entanto, durante a pesquisa de campo (safra 2008/09), foi verificado que a
implantação de algumas unidades estava ligeiramente atrasada, o que prejudica o
rendimento dos cultivos. Ainda assim, a produção na UTR de Pedra Branca nesta
safra foi praticamente o triplo da média alcançada no município.

No caso do Ceará, conforme apresentado no capítulo 4, o Estado está subsidiando até
5 hectares por família que aplicar práticas agroecológicas no plantio de oleaginosas. O
subsídio pode aumentar de acordo com as técnicas agroecológicas adotadas.
Contudo, após as análises dos dados, verificou-se que muitos agricultores estão
aderindo ao programa de biodiesel estadual apenas para receber a primeira parcela
do subsídio e, em seguida, abandonam o plantio.

Sendo assim, o governo precisa pensar em uma forma mais eficaz de pagamento
desse incentivo. Uma sugestão é a proposta apresentada no Capítulo 5. De qualquer
forma, apesar dessas políticas de incentivo estadual serem importantes no início do
programa para agregar mais famílias, a longo prazo devem ser implantados
mecanismos de redução desse subsídio, atrelados a um aumento da produtividade
das culturas através do emprego de práticas agroecológicas.

A qualidade da assistência técnica também é uma questão primordial para o bom
desenvolvimento do programa de biodiesel pois a produtividade, a qualidade e a
rentabilidade de suas culturas dependem muito de uma orientação técnica adequada.
Conforme abordado no capítulo 4, os próprios técnicos agrícolas solicitam mais
preparo para atenderem os agricultores familiares. Portanto, é de extrema importância
a reestruturação da infra-estrutura dos órgãos estaduais responsáveis pelo serviço de
ATER

com

destino

de

mais

recursos

principalmente

para

as

instituições
154

governamentais. Outra questão importante é que cada região tenha um trabalho
voltado para as especificidades locais. Dessa forma, as intervenções para aumentar a
produtividade das culturas (seja na recuperação dos solos, seja na capacitação e
assistência técnica dos agricultores) podem alcançar um resultado mais significativo.

A organização e comercialização da produção é mais um ponto importante para
otimizar a cadeia agrícola de oleaginosas. Como a maioria dos agricultores rurais do
semiárido é resistente à organização em associações ou cooperativas, espera-se que
a partir das unidades técnicas de referência, de palestras e da maior comunicação
entre os agricultores familiares, essa concepção mude. Além disso, o governo precisa
incentivar e facilitar os mecanismos de formalização dessas estruturas, dentre eles a
emissão da DAP 3.2, conforme detalhado no capítulo 3.

Outro entrave importante à inserção da agricultura familiar no PNPB é o baixo valor
agregado da matéria-prima comercializada pelos produtores. As organizações sociais,
como MST e Fetraf reivindicam uma participação maior da agricultura familiar na
cadeia de biodiesel, avançando para o processamento e venda do óleo vegetal. As
três novas usinas da Petrobras Biocombustível, por exemplo, não possuem a unidade
de esmagamento do grão junto à unidade de transesterificação. Nesse contexto,
apesar desta empresa ter planejado comprar o óleo diretamente das cooperativas de
agricultores familiares, a estrutura organizacional dos movimentos sociais e das
cooperativas agrícolas ainda é muito frágil e despreparada para avançar na cadeia.
Portanto,

apenas

após

a

reestruturação

e

capacitação

das

organizações

representativas da agricultura familiar do semiárido, a verticalização da cadeia poderá
ser efetiva e os bancos poderão aumentar as linhas de crédito para o financiamento
desses projetos.

Além disso, é fundamental estimular o setor de P&D para

desenvolver técnicas de aproveitamento dos co-produtos da produção do óleo vegetal.
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Importante ressaltar que transportar o óleo vegetal é muito mais rentável que
transportar o grão e, o transporte da matéria-prima, seja ela qual for, está diretamente
ligado à organização e comercialização da produção. Com a organização e
comercialização da produção desagregada, maior é o tempo e o custo para transportar
a matéria-prima às usinas.

Assim, revela-se a importância de pesquisas mais aprofundadas sobre os mecanismos
de geração de emprego e renda para os agricultores familiares do semiárido que não
necessariamente devem se restringir ao plantio de oleaginosas e alimentos. Inclusive
verifica-se a importância de pesquisar a possibilidade do avanço da agricultura familiar
do semiárido na cadeia de biodiesel. Sabe-se que um primeiro passo é incentivar a
organização dos produtores rurais, o que não é uma tarefa fácil tendo em vista a
resistência dos agricultores da região em se organizarem.

O Capítulo 5 apresentou as lições dos estudos de caso e os requisitos para viabilizar a
inserção do agricultor familiar do semiárido no PNPB. Essa viabilidade está
relacionada à oferta complementar de biodiesel advindo de matéria-prima proveniente
da agricultura familiar. Da forma como o programa está estruturado, com carência de
incentivo à regularização fundiária, serviços de assistência técnica com baixa
qualidade, entrega de sementes não qualificadas, pouco incentivo à recomposição dos
solos e à organização dos produtores, entre outras questões levantadas nesta
pesquisa, o biodiesel continuará sendo produzido basicamente por uma única matériaprima cultivada em escala industrial, repetindo o modelo do ProÁlcool.

Contudo, há grandes oportunidades para viabilizar a contribuição do agricultor familiar
do semiárido na cadeia produtiva de oleaginosas, conforme detalhado nos capítulos
anteriores. Primeiramente é de extrema importância regionalizar os leilões porque não
há possibilidade da agricultura familiar do semiárido competir, por exemplo, com as
156

grandes plantações mecanizadas de soja do centro-oeste. Paralelamente é necessário
o incentivo a pesquisas de melhoramento genético de oleaginosas aptas ao cultivo no
semiárido, com destaque para o pinhão-manso (Jatropha curcas) que tende a ter um
preço competitivo no mercado. Mas para isso há necessidade da implantação de
leilões de longo prazo uma vez que o pinhão é uma oleaginosa perene que atinge a
plenitude de produção com cerca de três anos.

Acrescenta-se que os agricultores familiares terão mais probabilidade de permanecer
no PNPB a partir de um planejamento eficaz para entrega de sementes e insumos de
qualidade a tempo de não comprometer a produtividade das culturas e da capacitação
efetiva dos técnicos agrícolas que assistem aos agricultores. A organização dos
produtores e o incentivo às práticas agroecológicas também são oportunidades
relevantes para os agricultores avançarem na cadeia produtiva de biodiesel. Portanto,
é de extrema relevância rever os requisitos legais para formalização de cooperativas
de agricultores familiares.

Dessa forma, essa dissertação buscou levantar as oportunidades para viabilizar o
acesso dos agricultores familiares ao mercado de biodiesel. De acordo com
ABRAMOVAY E MAGALHÃES (2007), o PNPB integra elementos inovadores
enquanto política pública ao criar condições para que parte da oferta de matéria-prima
venha de unidades produtivas, que sem intervenção, dificilmente teriam participação
no mercado. Sendo assim, o subsídio inicial dessa produção é necessário para
recolocar esses trabalhadores rurais no mercado, ainda mais considerando que o
êxodo rural tem um custo elevado para a sociedade. Conforme apontam ABRAMOVAY e

CAMARANO (1999), o investimento para manter os pequenos produtores no campo é
muito menor que o custo para reverter os problemas sociais, ambientais e econômicos
gerados pelo esvaziamento do campo.
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ANEXO B - Modelo dos Laudos Agrícolas da Brasil Ecodiesel
1° Laudo - Vistoria
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2° Laudo – Manejo da Cultura
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