
mais popularizadas e acessíveis aos gran-
des produtores, noutro a disponibilidade
de matéria-prima e, no último vértice, a
necessidade vital de reduzir os custos de
produção. Uma conjuntura que insufla as
mentes, os corações e, sobretudo, os bol-
sos dos agricultores dos principais pólos
agrícolas do país. Como efeito, já se ma-
terializando sob a forma de tendência, a
movimentação de produtores que querem
montar suas usinas particulares ou coleti-
vas vem ganhando força.

A viabilidade de instalação de uma
usina de biodiesel na propriedade é alta
e a matemática que atesta o fato é relati-
vamente simples. No Centro-Oeste, Nel-
zo Paschoaletti, cotonicultor no municí-
pio goiano de Palmeiras de Goiás, é um
exemplo. Recentemente, ele descobriu que
pode e deve produzir biodiesel a partir do
caroço do algodão e vai contar com uma
usina já na próxima safra. Casos semelhan-
tes são cada vez mais comuns naquela re-
gião do país.

Mas será que já se pode começar a ima-
ginar um mapa agrícola brasileiro diferente
do atual, com o surgimento de novos pólos
com reais possibilidades de consolidação?
Para Expedito Parente, pesquisador e "pai"
do biodiesel, sim. O fortalecimento da ati-
vidade agroenergética permite uma divisão
muito nítida do Brasil em três grandes áre-
as: Amazônia, Semi-Árido e Sul/Sudeste/
Centro-Oeste. Em todas elas os biocombus-
tíveis vão se desenvolver e conquistar espa-
ços cativos. Contudo, cada qual norteada
por suas condições específicas. No Centro-
Oeste, muito mais do que a inserção de no-
vas culturas propriamente voltadas para a
produção do biocombustíveis, a tendência
é que as novas usinas se valham da dispo-
nibilidade da matéria-prima já existente na
região. No Nordeste, culturas oleaginosas
que requeiram sistemas menos intensivos
e estejam mais voltadas para a agricultura
familiar deverão ter um peso maior. Já na
Amazônia, o dendê, através da palma, vai
ser a principal fonte de matéria-prima pa-
ra o biodiesel.

"O Brasil tem uma dimensão territorial
tão grande e heterogênea que esse novo

um triângulo: em um dos vértices
estão as tecnologias de produção
industrial do biodiesel, cada vez



mapa deve ser visto não só para a produção
brasileira, mas também pelo interesse de
abastecimento de uma demanda mundial
de biocombustíveis em geral. Muito mais
do que um sucessor do diesel, o biodiesel
tem algumas missões. A primeira delas é
contribuir para a redução do efeito estufa,
mas também para a melhoria da qualidade
ambiental dos grandes centros urbanos. A
segunda missão do biodiesel é social, com
a eliminação da miséria no campo, não
só no campo brasileiro, mas também no
mundo. E a terceira é a estratégica, prepa-
rando o mundo para uma nova era pós-
petróleo, que será a era solar. Os biocom-
bustíveis são formas indiretas do uso da
energia solar. Existem várias formas indi-
retas de energia solar e todas tendem a se
juntar para formar essa nova matriz ener-
gética do planeta", diz Parente.

Todavia, segundo ele, os programas de
incentivo aos biocombustíveis precisam de
alguns ajustes. Sobre essa questão, ele faz
uma clara diferenciação entre motivações
e vocações regionais, que devem ser esta-
belecidas através de leituras da natureza e
do social. No Nordeste, a motivação é a
eliminação da miséria. As vocações são as
culturas que podem se desenvolver nesse
clima semi-árido, como a mamona, pi-
nhão-manso e outras mais, que ainda es-
tão sendo estudadas, passíveis de explora-
ção em sistemas agrícolas adequados ao
perfil regional.

O mesmo acontece com a Amazônia,
porém, a principal motivação lá é a am-
biental, com a vocação para culturas per-
manentes exploradas de modo extrativista,
mas com sustentabilidade, pelos produ-
tores locais. A preservação das florestas é
vital para a própria sustentabilidade eco-
nômica, uma vez que, hoje, as principais
fontes de matéria-prima são as palmeiras
nativas, em especial a palma, que produz
o dendê. Para o futuro, a tendência serão
os reflorestamentos energéticos, eviden-
temente equilibrados, para a obtenção de
grandes produções de biodiesel.

"Na região Sul/Sudeste/Centro-Oeste,
o que existe são grandes aglomerados ur-
banos com péssima qualidade ambiental,
onde hoje morre mais gente com tubercu-
lose do que com AIDS, por exemplo, e isso
acontece por conta da fuligem presente no
ar. O biodiesel, quando associado ao diesel
na proporção de 25%, elimina totalmen-
te a emissão de fuligem. O problema tem
que ser encarado como uma questão de
saúde pública, pois além da tuberculose,
as emissões de gases desencadeiam outras
doenças pulmonares, inclusive o próprio
câncer. Dessa forma, então, a qualidade de
vida seria a principal motivação dessa re-

gião. Já as vocações são
as culturas anuais, como
soja, algodão, amen-
doim e outras muito uti-
lizadas na região", relata
Expedito Parente.

Impactos
Para o coordenador

do Programa de Bio-
diesel pelo Ministério
do Desenvolvimento
Agrário (MDA), Arnol-
do de Campos, os bio-
combustíveis afetarão,
sim, a agricultura bra-
sileira de forma direta
e indireta. Nas regiões
em que a agricultura
não se desenvolveu de
forma mais intensiva,
os biocombustíveis, em
especial o biodiesel, po-
derão ser alternativas in-
teressantes. O caso da
mamona, da palma e
até mesmo do girassol
são exemplares. Regiões
de pouca participação
relativa na produção de
alimentos podem vir a
ser importantes áreas de
produção de oleagino-
sas, já que determinadas
espécies de plantas se adaptam bem a essas
regiões. O baixo custo de oportunidade da
terra e a boa disponibilidade de mão-de-
obra são fatores que ajudam ainda mais a
estimular a produção nessas regiões.

"Com os biocombustíveis, praticamen-
te todos os produtos agropecuários sofre-
rão impactos positivos e alguns negativos.
Entre os positivos está a possível elevação
dos preços agrícolas de maneira geral, co-
mo já estamos assistindo, embora mais
por conta do crescimento mundial do que
dos biocombustíveis. Entre os negativos, a
concorrência por áreas, o que poderá pro-
vocar algum remanejamento das áreas de
produção, como está ocorrendo com o
leite, que está crescendo mais no Sul, no
Norte e Nordeste do país, em detrimento
do Sudeste e algumas partes do Centro-
Oeste", afirma Campos.

Ainda segundo ele, os pólos de produ-
ção estão diretamente ligados às indústrias
de biodiesel e suas estratégias de supri-
mento. A partir do interesse da indústria
e das possibilidades de produção de maté-
rias-primas organizadas pelos agricultores
é que se constituem os pólos. "Isso é im-
portante porque não se pode produzir on-
de não tem indústria compradora e não se



pode ofertar onde não se tem um grupo de
agricultores organizado, que viabiliza uma
escala mínima de produção. A presença da
indústria é importante, mas, em determi-
nadas situações, as cadeias de suprimen-
to podem estar a uma distância maior em
relação à indústria. Isso dependerá muito
das escalas, custos de logística e disponi-
bilidade de matérias-primas".

Ingresso
Campos faz questão de ressaltar que in-

gressar na cadeia de produção do biodiesel
é muito difícil de forma individualizada,
principalmente para o agricultor familiar.
"É necessário o envolvimento de sua co-
operativa, associação, sindicato ou outra
forma de organização. Ele pode formar um
grupo de interesse, levantar os potenciais
produtivos do grupo, fazer contatos com
os agentes da cadeia, sobretudo as indús-
trias, iniciar as negociações e estabelecer
as parcerias. O Selo Combustível Social
do MDA permite aos agricultores familia-
res estabelecer relações mais seguras com
as indústrias de biodiesel, inclusive com
garantia de compra e assistência técnica.
Os agricultores envolvidos podem acessar
linhas de crédito do Pronaf com as melho-
res taxas de juros do mercado".

Os agricultores não enquadrados no
Pronaf também podem financiar seus cul-
tivos com as linhas de crédito agrícola. As
culturas precisam estar zoneadas, ou seja,
com recomendação técnica definida, para
obter o seguro agrícola. As compras, quan-
do reguladas pelo selo, devem ser realiza-
das através de contratos negociados com
os agricultores e suas organizações antes
mesmo do plantio, de forma que desde o
início já saibam como será definido o pre-
ço, as condições de entrega e do produto.
Por fim, as indústrias que possuírem o Selo
Combustível Social do MDA poderão obter



descontos importantes nos impostos fede-
rais, além de acesso privilegiado aos leilões
de aquisição de biodiesel realizados pelo
governo federal através da Agência Nacio-
nal do Petróleo (ANP).

Desenvolvimento pulverizado
A Petrobras está construindo suas três

primeiras usinas de produção industrial
de biodiesel nos municípios de Candeias
(BA), Montes Claros (MG) e Quixadá (CE).
De acordo com a assessoria de imprensa da
estatal, o biodiesel será produzido a partir
de vários óleos vegetais, gordura animal e
óleos residuais. Cada usina terá capacidade
para produzir até 57 milhões de litros anu-
almente, totalizando cerca de 171 milhões
de litros. O investimento total será de apro-
ximadamente R$ 227 milhões e o início da

operação está previsto para o final de 2007
nas três unidades. Juntas, elas deixarão de
emitir cerca de 204 mil toneladas de CO2.
A vencedora da licitação para a implemen-
tação das usinas é a empresa engenharia
Intecnial S.A., de Erechim (RS), que utiliza
tecnologia da companhia norte-americana
Crown Iron Works, uma das líderes mun-
diais em engenharia de processamento de
sementes e óleos vegetais.

"A Petrobras articula com o MDA e
as Secretarias de Agricultura estaduais e
municipais o desenvolvimento da cadeia
produtiva de oleaginosas nas proximida-
des das usinas. Em breve, a estatal iniciará
uma campanha com o objetivo de infor-
mar os agricultores sobre a oportunidade
de plantar oleaginosas para abastecer suas
usinas", informa a assessoria. 03

Text Box
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