


caminhões, utilitários e máquinas em 1,8%. A diferença no produto dis-
ponível nos postos de abastecimento não é muito grande, e dificilmente
será sentida pelos consumidores. Mas, para os brasileiros que colocam
suas mãos e vidas a serviço da terra, a oportunidade que se apresenta com
essa alteração pode ser única, e o momento, decisivo.

rimeiro de janeiro de 2008. Esse é um novo marco para o
país no tocante ao uso de energias renováveis. Nessa data,
entrou em vigor a lei que exige que todo o diesel mineral
vendido no Brasil tenha 2% de biodiesel em sua compo-
sição, o que reduzirá a emissão de gases-estufa de ônibus,





O entusiasmo que o biodiesel tem trazido ao campo
não tardou a chegar à pequena Roncador, grotão do
Paraná a 435 quilômetros da capital. O município reúne
apenas 13 mil habitantes, mas a expectativa que os cerca
é imensurável. Quando a notícia da possível vinda de
uma usina de biodiesel para a cidade se espalhou, quase
mil agricultores foram conclamados a se cadastrar na
prefeitura, com a esperança de conseguir suporte para
plantar o que fosse preciso para alimentar a indústria.

Mesmo sem a confirmação do empreendimento em
Roncador, o produtor Ludovico Rack, meio sem que-
rer, acabou antecipando-se à promessa de negócios. Em
2006, ele e a esposa, Tereza, assistiram a uma palestra
sobre as potencialidades da mamona e resolveram com-
prar um saco com 20 quilos de sementes da planta, já
desgostosos com o desempenho do milho e do feijão que
cultivavam. Surpreenderam-se com os grandes cachos
que se formaram e, ao colherem, lá estava batendo à
porta uma das maiores empresas de biodiesel do país, a
Brasil Ecodiesel, para encaminhar à fábrica que mantém
em Rosário do Sul, RS.

"Vendi quase duas toneladas ao preço de 60 centavos
o quilo, e as outras duas toneladas que tenho em estoque
já estão na mira da indústria", diz Rack. Também do
governo local, o incentivo é concreto. "Compramos uma
máquina beneficiadora de mamona, para auxiliar outros
produtores que venham a investir na planta", afirma
Osvaldo Lavezzo, secretário municipal da agricultura de
Roncador. Hoje, os cinco hectares dos Rack se somam
aos quase 540 mil hectares comandados por 100 mil
famílias brasileiras que cultivam oleaginosas voltadas
para o novo combustível.

Estima-se que sejam neces-
sários 840 milhões de litros de
biodiesel para suprir o consumo
nacional em 2008, metade dos
quais já adquirida em leilões re-
alizados no final do ano passado.
O volume, entretanto, é bem in-
ferior à capacidade instalada no
país: algo em torno de 2,2 bilhões
de litros - levando-se em conta
os investimentos programados,
a capacidade seria de seis bilhões
de litros em dois anos.

De novembro de 2005 a feve-
reiro de 2007, os cinco arremates
de biocombustível realizados no

Brasil tiveram o objetivo de estruturar a cadeia, já que a
produção de matérias-primas e usinas ainda engatinha-
vam. Porém, com a oferta muito maior que a demanda,
a competição entre as empresas se acirrou. Nos leilões
de novembro do ano passado, o litro do biodiesel ficou
na média de 1,86 real, valor 22% menor em relação ao
inicialmente proposto e só inferior à julho de 2006,
quando o produto foi adquirido a 1,76 real. "Mas, nesse
período, a cotação do óleo de soja praticamente do-
brou, e o custo de produção do biodiesel, que era de
cerca de 1,40 real o litro, subiu a 2,10 reais", afirma
Miguel Biegai Jr., analista de bioenergia da consultoria
Safras&Mercado.

.-.--: ^sàchâ tradicional no processamen-
to de soja, foi uma das empresas que preferiu vender o
combustível para continuar com a fábrica operando

e manter presença no mercado.
Nas últimas duas rodadas, vendeu
20 milhões de litros de maneira
experimental, para não correr
muitos riscos. "E foi o melhor que
fizemos: num primeiro momen-
to, havia a expectativa de bons lu-
cros, mas, agora, com esses preços
tão baixos, a luta é para entregar o
produto sem prejuízos maiores",
diz o diretor Marcos Boff.

Entretanto, como acredita
que o setor ainda se posicionará
melhor, a usina quer assegurar o
acesso às matérias-primas. Para
tanto, reuniu 11 mil pequenos

BOFF, diretor da

indústria Oleoplan:
frustração com a
expectativa de
bons lucros com
o biodiesel.
Ao menos por
enquanto



LORENZONI,
sojicultor gaúcho,
testou o biodiesel
nas máquinas de
sua fazenda e
achou o rendimento
semelhante
ao do diesel

agricultores no entorno da cidade de Veranópolis,
onde está a usina, para serem fornecedores e tam-
bém testar culturas, como canola, pinhão-manso e
tungue.

O trabalho em conjunto com esses produtores foi
igualmente uma forma de se adequar ao Selo Combus-
tível Social. A chancela permite as empresas participar
dos leilões, receber benefícios fiscais (descontos de cer-
ca de 70% nos impostos) e financiamentos do BNDES
com taxas de juros mais baixas. As indústrias contem-
pladas têm o dever de fazer contratos de compra, sem-
pre com uma quantidade mínima de matérias-primas
proveniente da agricultura familiar: no Nordeste, o
volume exigido é de 50%; no Sul e Sudeste, 30%; e no
Norte e Centro-Oeste, 10%.

Para O produtor Cláudio Lorenzoni, de Passo
Fundo, RS, redirecionar a antiga parceria de venda
para a Oleoplan teve reflexos diretos no bolso: ele re-

"Com o acompanhamento técnico mais de perto, tive
incremento de até 15 sacas por hectare", diz.

Já para o sojicultor Renato Palagio, que tem terras
em uma cidade próxima, Mato Castelhano, o interesse
foi mesmo o da conveniência. Desde que a Oleoplan
ingressou no segmento de combustíveis vegetais, a
demanda pelas entregas do grão aumentou 50%, em
relação a 2006. "A empresa retira a soja diretamente
na propriedade, o que nos estimula a encaminhar a
produção para ela, mesmo com a grande disputa pelo
grão na região", afirma.

No ano passado, incentivado pela usina, Palagio
apostou em áreas-piloto para o cultivo mecanizado de
mamona. Entusiasmado com a possibilidade de desbra-
var um novo mercado, arriscou-se até a queimar uma
mistura com 50% de óleo de girassol e outros 50% de
diesel nos veículos da fazenda. A experiência durou
seis meses e não apontou nenhum prejuízo às máqui-
nas. Lorenzoni também se aventurou: colocou apenas
biodiesel de soja em suas máquinas e, segundo ele, o
rendimento foi semelhante ao diesel.

Apesar de nada de estranho ter acontecido, os agri-
cultores foram além do recomendado por especialistas.
De acordo com Expedito Parente, detentor da primeira

cebe um bônus de um real por saca de soja. E como se
a empresa repassasse parte do incentivo que recebe
com o selo para ter uma garantia de entrega, já que a

concorrência com o setor alimentício e grande. Mas
o agricultor teve ainda benefícios agronômicos.



patente mundial do processo de produção de biodiesel,
o ideal de mistura deverá se situar na faixa de 25% do
combustível vegetal. Nessa quantidade, a fuligem é
totalmente eliminada e o desempenho do motor é me-
lhor do que se fosse com o diesel ou o biodiesel puros,
não sendo necessário efetuar nenhuma modificação
nos veículos.

Apesar de toda a euforia que tomou o setor, Paren-
te acredita que a iniciativa brasileira ainda carece de
aperfeiçoamento. "Para equilibrar a cadeia produtiva, é
necessário reformar os marcos regulatórios no sentido
de regionalizar as ações, considerando as motivações e
as vocações regionais", diz (veja box). A sugestão é que
se leve em conta, dentro das produtividades reais, a
quanto o agricultor precisa vender seu produto para que
possa viver dignamente. No caso da mamona cultivada
no Nordeste, o produtor deveria receber um real por
quilo, no mínimo. Nestas condições, o biodiesel custa-
ria três reais o litro. "É caro, mas não é inviável: o efeito

oi num passeio de fim de
semana que o cearense
Expedito Parente encontrou a

fórmula que há tempos procurava.
Ele se deparou com um ingazeiro, e
o formato da árvore teria feito com
que ele visualizasse átomos de uma
molécula de biodiesel. Trinta anos
depois, o invento transformou-se
em mote para um programa oficial,
mas Parente sugere mudanças de
foco, considerando as motivações e
vocações regionais.
NORDESTE:
Motivação: combate à miséria e inclu-

são social no campo.

Vocações: culturas aptas ao semi-árido

e à agricultura familiar, como mamona e

pinhâo-manso.

CENTRO-SUL E SUL

Motivações: questões ambientais, com

o uso de um combustível menos agres-

sivo à natureza, e geração de riqueza

no campo.

Vocações: culturas anuais e meca-

nizadas, como a soja, o girassol e o

amendoim.

AMAZÔNIA (momento

Motivações: inclusão social e integração

nacional.

Vocação: extrativismo florestal - sem

derrubar árvores, apenas utilizando

culturas nativas.

AMAZÔNIA (futuro):

Recomposição da mata com florestas

energéticas, com cuidado para não

erguer um projeto de monocultura. A

produção poderia ser suficiente para

abastecer o mercado europeu, com

escoamento pelo rio Amazonas.





na formação do custo final do
combustível, com 2% de adição,
está na segunda casa decimal do
preço", conclui Parente.

Do lado dos industriais há
o anseio de que a ampliação da
mistura obrigatória seja ante-
cipada, para diminuir a ociosi-
dade. Pelo calendário oficial, o
acréscimo de 5% de combustí-
vel vegetal ao diesel (produto ao
qual se convencionou chamar
de B5) chegaria em janeiro de
2013, mas a Ubrabio - União
Brasileira do Biodiesel, que con-
grega 24 empresas, defende ou-
tra trajetória: em abril de 2008 viria o B3 (combustível
com 3% de biodiesel), o B4 para o segundo semestre
do ano e o B5 já em 2009. Ao mesmo tempo, segundo
Juan Diego Ferres, presidente do conselho adminis-
trativo da entidade e sócio-diretor da Granol, seriam
estimuladas misturas em percentuais superiores, para
utilização em frotas urbanas de ônibus e comunidades
isoladas que dependem do óleo diesel para a geração
de energia elétrica.

Na União Européia, as metas são mais ambicio-
sas. Ali se prevê a substituição de 5,75% de diesel por
biodiesel em 2010, e de 20% em 2020. De imedia-
to, isso significa a demanda por 15 bilhões de litros
do combustível verde, que depois chegará a mais de
40 bilhões de litros. Os europeus podem garantir a
produção de apenas 12 bilhões de litros. Portanto,
haverá necessidade de importação - e aí reside a nossa
oportunidade. "Eles devem se abrir ao Brasil, inclusive
com a redução do protecionismo, pois os agricultores
locais já estão recebendo o máximo de incentivo e há
uma lacuna produtiva", diz Décio Gazzoni, secretário
executivo da Câmara Setorial de Oleaginosas e Bio-
diesel do Ministério da Agricultura.

Nos Estados Unidos, a situação é um pouco dife-
rente. O país possui condições de produzir interna-
mente boa parte do biodiesel que precisa para a próxi-
ma década. Mas isso também nos favorece, porque os
EUA se retrairão no mercado internacional de óleos
e proteínas, e o Brasil é o candidato número um para
ocupar esse espaço.

As possíveis mudanças no programa de biodiesel na-
cional devem ser planejadas com cautela, para que pro-

blemas do passado não se repitam.
Ciente disso, a ANP -Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis, lançou mão de
mecanismos para evitar falha nas
entregas. "Haverá penalidades
para empresas que descumpri-
rem os contratos, podendo ficar
impedidas de vender novamente",
diz Edson Silva, superintendente
de abastecimento da ANP. A en-
tidade autorizou, inclusive, que a
Petrobras e a Refap, distribuido-
ras que adquiriram o biodiesel,
realizassem uma nova rodada de
compras para reunir 100 milhões

de litros do produto e formar um estoque estratégico.
Do total de combustível vegetal vendido nos cinco

primeiros leilões, apenas 42% foi efetivamente entre-
gue. Empresas como Soyminas e Ponte di Ferro fo-
ram as principais baixas: a primeira, não conseguiu
atender às especificações de qualidade; a segunda pode
até perder o selo combustível social, pois desamparou
inúmeros agricultores e não conseguiu honrar os vo-
lumes negociados.

ara o especialista Décio

Gazzoni, o temor mundial

frente ao embate entre a

produção de alimentos e energia

é real, mas apenas no curto prazo.

"Haverá problemas de abasteci-

mento, refletidos inclusive pelas

altas cotações no mercado, mas o

mundo tem terra, água e capaci-

dade de reverter esse quadro nos

próximos cinco anos", afirma.

Até 2030, estima-se que o

Brasil precise de mais 30 milhões

de hectares para atender à de-

manda adicional de energia e de

alimentos, o que corresponde a

apenas 3% do território brasileiro,

ou uma vez e meia a produção de

soja atual no país. "Esse espaço

poderia vir das pastagens degra-

dadas, não é preciso derrubar

matas", diz. No mundo, seriam

necessários 800 milhões de hec-

tares, 16°/o para a energia e 84%

para alimentos - e, segundo a

FAO, ainda existe l ,5 bilhão de

hectares por cultivar. A pressão

sobre alimentos também diminui

porque o crescimento da popu-

lação mundial perde vigor nesse

período e as pesquisas devem

melhorar muito a produção agrí-

cola e elevar os rendimentos por

unidade de área.



O DENDÊ é uma
das grandes apostas
de matérias-primas,
apesar de restrito
a regiões de muita
umidade

É fato que o necessário esforço para fazer o cultivo de
matérias-primas entrar em compasso com a demanda
do produto processado não é algo de resultado rápido.
Geralmente, oleaginosas têm produtividade baixa, por-
que fisiologicamente é mais difícil uma planta produzir
óleo do que carboidratos, açúcar ou celulose, já que o
consumo de energia é bem maior. Quando o biodiesel
começou a despontar, a soja tomou a frente porque era
a cadeia agrícola mais organizada, com maior oferta,
formação de preços mais transparente e de alta liquidez.
Já as outras culturas não estariam estruturadas à altura
para acompanhar um aumento de demanda tão intenso.
Caso da mamona, que não teve a indução de produção
que se esperava.

Em um intervalo de cinco ou
sete anos, o país deverá contar
com as matérias-primas que hoje
se apresentam no mercado, co-
mo soja, mamona, dendê e gi-
rassol - cada uma com seus prós
e contras, mas o grande peso a
favor é o de já terem sistemas de
produção implantados. Devido
à presença substancial do ácido
ricinoléico na composição do
óleo de mamona (o que o torna
nobre, muito visado pela indús-

tria química), a grande visco-
sidade de seu biodiesel

limita a quantidade que pode ser mesclada ao diesel
mineral. "Mas, como as misturas iniciais no Brasil
são pequenas, de 2% e 5%, isso não representa um
problema atualmente", diz Gazzoni, que também é
pesquisador da Embrapa Soja.

O dendê, apesar do alto rendimento (de três mil a
seis mil quilos de óleo por hectare, frente a 400 quilos
da soja na mesma área), alcança a maturidade produti-
va apenas a partir do terceiro ano de vida e restringe-
se a regiões muito chuvosas. O girassol exige pouca
água e é cultura de futuro no Centro-Oeste, mas em
outras regiões o plantio está um tanto desaquecido,
principalmente pelo perigo do ataque de pombas-
amargosas. No longo prazo, as palmáceas são uma
opção interessante, como a macaúba e o buriti, hoje de
produção extrativista, mas que podem ser beneficiadas
pelo desenvolvimento de tecnologias para a produção
em larga escala.

E há também o pinhão-manso, planta que virou uma
verdadeira coqueluche no país por ser perene, apresen-
tar um óleo que não é usado na alimentação e possuir
alta produtividade. Há cerca de três anos, a iniciativa
privada começou a injetar recursos nesse plantio por
sua conta e risco. Isso porque, até o momento, o vegetal
não consta no RNC - Registro Nacional de Cultivares,
o que impede financiamentos por falta de seguro agrí-
cola. A ABPPM - Associação Brasileira de Produtores
de Pinhão Manso, propôs ao Ministério da Agricultura
o estabelecimento de um termo de responsabilidade
para liberar a comercialização de sementes e mudas,
mas a idéia foi recusada. "A Embrapa sinalizou com

cinco anos de espera para obter
o registro, mas é muito tempo.
Há plantios mais antigos no país,
com estudos preliminares que po-
dem ser aproveitados", diz Mike
Lu, presidente da associação.

A estimativa é que hoje haja
20 mil hectares cobertos com
pinhão-manso no país, ao custo
de dois mil a 2,5 mil reais por
unidade de área. A maioria das
indústrias que optou por traba-
lhar com a cultura proporcionou
a integração dos agricultores do-
ando sementes, insumos e assis-
tência técnica.



Aos produtores que não têm tantas facilidades,
quem pode ajudar é o Pronaf - Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que foi
adequado ao programa do biodiesel. "Hoje, é possí-
vel financiar culturas voltadas para o biodiesel sem
comprometer o limite utilizado para a produção de
alimentos", diz Amoldo de Campos, coordenador
do programa de biodiesel pelo MDA - Ministério
do Desenvolvimento Agrário. Por conseqüência, o
zoneamento agrícola para oleaginosas, item essencial
para obter financiamentos e o seguro para a agricul-
tura familiar, acabou se expandindo de soja e algodão
para culturas como mamona, girassol e dendê. Na
safra 2006/07, foram cerca de dez milhões de reais
contratados pelo Pronaf Oleaginosas.

Apesar de tantos ajustes ainda serem necessários,

é indiscutível que as vantagens no uso do biodiesel
compensam o empenho. Junto ao apelo ambiental,
pela redução da emissão de poluentes em compa-
ração ao óleo diesel, há o caráter social, por ser um
meio de minimizar a miséria no campo, e o estraté-
gico, com a consolidação de uma matriz energética
pós-petróleo.

O novo combustível pode mirar-se no exemplo do
etanol brasileiro, hoje referência mundial em energia
renovável. Na década de 1980, produziam-se 1,2 mil
litros de álcool por hectare de cana-de-açúcar; hoje,
depois de sucessivas pesquisas e ajustes, o total já é de
cerca de oito mil litros. Tudo parece ser uma questão
de tempo e de atenção às estratégias mais adequadas
para dar sustentabilidade a um mercado que está ape-

O APELO
AMBIENTAL do
biodiesel junta-se ao
social, por minimizar a
miséria no campo,
além de consolidar
uma matriz energética
pós-petróleo

nas nascendo.

Text Box
Fonte: Globo Rural, a. 23, n. 267, p. 36-45, jan. 2008.




