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BIODIESEL

Parceria com a agricultura familiar
Cultivo de oleaginosas para produção do combustível garante renda e redução de impostos

Na corrida contra o tempo para
cumprir as obrigatoriedades do Pla-
no Nacional de Produção e Uso de
Biodiesel (PNPB), quem saiu na
frente não foi o poder público ou as
distribuidoras de combustível, mas
os agricultores. O plano, lançado
em 2005, prevê o uso obrigatório
de 2% de biocombustível mistu-
rados ao diesel (o B2) até junho
deste ano, em todo território na-
cional, o que vem sendo feito. A
próxima etapa prevê o B5 - com
adição de 5%, até 2013 - com o
objetivo de implementar de forma
sustentável, técnica e economica-
mente, a produção e o uso do
biodiesel com enfoque na inclusão
e no desenvolvimento social. No
mesmo projeto, foi criado o Selo
Combustível Social (SCS), que
mais que o B2 e oB5, está dando
o que falar. O programa se re-
sume a um conjunto de me-
didas para estimular a partici-
pação do agricultor familiar na
cadeia de produção do biocom-
bustível. E vem dando certo:
atualmente, cerca de 100 mil
famílias já participam do pro-
grama.

Quem apresenta os números é o
coordenador do Programa de Bio-
diesel pelo Ministério do Desen-
volvimento Agrário, Amoldo de
Campos.

-Já temos 28 empresas atuado
sob os princípios do SCS, que so-
mam uma capacidade de produção
anual em tomo de 2,1 bilhões de
litros, ou 80% da capacidade total de
produção, dividido pelas cinco
grandes regiões do país - comemora
Amoldo. - A próxima a participar
deverá ser a Petrobras.

Ele conta que desde de 2005,
quando foi plantada a primeira safra
de oleaginosas, cerca de 500 mil
hectares foram cultivados por agri-
cultores familiares. As famílias po-
dem cultivar terras com áreas que
variam entre dois e 40 hectares.

Para estimular ainda mais a
atividade, o programa prevê
desconto no ICMS (estadual) e
no PlS/Cofins (federal), os dois
principais tributos da produção
do biodiesel para empresas e
agricultores familiares.

- Quanto mais a empresa usar
insumos que tenham origem na
agricultura familiar, mais descontos
nas alíquotas de PlS/Cofins elas
terão — explica Amoldo. - E quan-
do essa matéria-prima é produzida
por agricultores familiares do Norte
ou do Nordeste, o beneficio pode
ser ainda maior. Os descontos va-
riam de 68% a 100% dessas con-
tribuições, o que pode significar
uma redução de R$ 0,15 a R$ 0,21
por litro comercializado. Para um
produto em que as margens são
bastante estreitas, esse desconto é
muito significativo.

O coordenador destaca que os
agricultores têm, em média, um
complemento de renda que varia de
R$ 1,3 mil até R$ 41 mil ao ano, de
acordo com a produtividade da área
plantada.

R$ 2 bilhões em 2008
- O biodiesel já movimentou,

somente com as aquisições rea-
lizadas para o segundo semestre de
2008, mais de R$ l bilhão - calcula
Amoldo. - Até o fim de 2008, esse
mercado deverá responder pormais
de R$ 2 bilhões somente com a
comercialização do biodiesel.

Paralelamente ao SCS, as fa-
mílias que se interessaram pelo cul-
tivo de oleaginosas puderam usu-
fruir de financiamentos de uma
linha especial do Programa Na-
cional de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (Pronaf).

— Criamos o Pronaf Biodiesel
para permitir o financiamento de
culturas de oleaginosa, mas sem
comprometer as culturas tradicio-
nais, para a alimentação - conclui
Amoldo de Campos.

Preço mais elevado é obstáculo na implantação
Mesmo com todos os frutos

colhidos através da implanta-
ção do Selo Combustível So-
cial (SCS), o preço mais ele-
vado é um obstáculo ao de-
senvolvimento do biodiesel no
setor de transporte.

Coordenador executivo do
programa Economizar, da Fe-
transpor, o engenheiro Gui-
lherme Wilson alerta que a
principal falha do Plano Na-
cional de Produção e Uso do
Biodiesel (PNPB) está no fato
de não ter equacionado as me-
lhores opções de matéria-pri-
ma para a produção do bio-
diesel, deixando a comercia-
lização exposta às variações na-
turais do mercado. Ele acredita
que a falta dessa prática, por

parte do governo, fragiliza a
disponibilidade do combustí-
vel com preços estáveis e com-
petitivos.

Competitividade em baixa
- A variação de preço (biodiesel

custa cerca de 60% a mais que o óleo
diesel) dificulta a competitividade—
ele adverte. - O preço da soja no
mercado internacional e a falta de
uma matéria-prima realmente al-
ternativa, que possua disponibili-
dade suficiente e preço baixo, são os
principais fatores que fragilizam o
PNPB. E a obrigatoriedade do uso
do B2 é a única garantia de que o
programa será contínuo, uma vez
que a competitividade do biodiesel
encontra-se comprometida, exa-
tamente em razão do seu preço mais

elevado que o do diesel.
A Agencia Nacional de Petró-

leo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP) corre contra o tempo para
suprir'a demanda. O superinten-
dente de Abastecimento da ANP,
Edson Silva, explica que serão rea-
lizados dois leilões de biocombus-
tíveis em abril, em data a ser de-
finida.

O volume estimado para con-
sumo no segundo semestre, já com
o B3 — mistura de 3% de biodiesel
no diesel - é de 660 mil metros
cúbicos, equivalentes a 660 milhões
de litros. Nos leilões, a ANP pre-
tende arrecadar 330 mil metros cú-
bicos, com prazo para entrega até 30
de setembro.

Text Box
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 28 mar. 2008, Energia, p. R12. 




