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A produção de biocombustí-
veis vem se mostrando uma 
efi ciente ferramenta de 
apoio ao desenvolvimento 

sustentável de pequenas proprieda-
des rurais do país. Mais emprego e 
renda, redução de custos e trabalho 
ambientalmente responsável são ape-
nas algumas das vantagens para os 
envolvidos com a atividade. O Sebrae 
incentiva diversos projetos na área, 
ligados ao cultivo de matéria-prima 
para produção de combustível e à 
produção de biocombustíveis diver-
sos com resíduos animais e vegetais, 
como esterco, gordura, bagaços vege-
tais e óleos usados. 

O primeiro projeto de agronegócio 
apoiado pelo Sebrae foi na região de 
São Raimundo Nonato, no Piauí. A ins-
tituição atuou na capacitação de pro-
dutores de mamona com foco na indús-
tria de combustível. Hoje, cerca de 4 
mil famílias de agricultores fornecem 
matéria-prima regularmente para a 
Petrobras e outras distribuidoras. “É 
uma garantia de emprego e renda para 
o pequeno, que passa a plantar saben-
do que a produção já está vendida”, 
destaca a coordenadora da carteira na-
cional de agroenergia do Sebrae, Wang 
Hsiu Ching.

O sucesso da experiência no Piauí 
motivou o Sebrae a criar, em 2007, a 
carteira de agroenergia, que possibili-
tou a entrada de outros projetos. No 
momento, a instituição atende a cerca 
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Produção de biocombustível apóia 
desenvolvimento sustentável em 
pequenas propriedades rurais
Mais emprego e renda, redução de custos e trabalho ambientalmente responsável são algumas 
das vantagens para os envolvidos com a atividade. Estratégia é importante, sobretudo, em 
áreas isoladas, nas quais o fornecimento de energia convencional é precário ou inexistente

de 8 mil produtores – 90% deles en-
volvidos apenas com o cultivo de ma-
téria-prima para a indústria de com-
bustível, com destaque para mamona 
e pinhão manso e, em menor escala, 
girassol, soja e outras oleaginosas. 

O trabalho do Sebrae é realizado 
em parceria com cooperativas e asso-
ciações de agricultores. “Identifi camos 
grupos de produtores com interesse e 
potencial de produzir a matéria-prima 
para o biodiesel e fi zemos diversas 

O girassol é uma das matérias-primas utilizas na produção do biodiesel
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de biocombustíveis para consumo pró-
prio ou em determinadas situações e 
localidades, a partir de resíduos de 
processos produtivos”, ressalta.

Algumas propriedades também pro-
duzem biofertilizantes, usados nas 
plantações, e biogás, que tem a mesma 
utilidade do gás de cozinha. A maté-
ria-prima são materiais orgânicos ani-
mais e vegetais, que passam por um 
biodigestor. Na fabricação do biodie-
sel, produz-se glicerina, que pode ser 
utilizada para fazer sabão. Ou seja, o 
produtor economiza até na limpeza da 
propriedade.

Outro ramo da agroenergia apoiado 
pelo Sebrae são as chamadas fl orestas 
energéticas, criadas com o objetivo de 
produzir energia. São três projetos em 
Minas Gerais, nas quais pequenas em-
presas, que cultivam de forma integrada 
fl orestas de eucalipto para indústrias de 
celulose, utilizam a madeira descartada 
na produção de carvão vegetal e para 
queima.

capacitações. Também auxiliamos no 
diagnóstico e na estratégia de merca-
do”, conta Wang. “Além disso, traba-
lhamos em parceria com instituições de 
pesquisa para a identifi cação e seleção 
de variedades com maior quantidade 
de óleo, mais adaptadas a determina-
das localidades e mais vantajosas para 
a produção de combustível”, informa.

Para Wang, o mercado deve con-
tinuar aquecido para os produtores de 
oleaginosas para a indústria de com-
bustível. Hoje, o diesel de petróleo 
ven  dido nos postos deve ter na mistu-
ra 2% de biodiesel. A partir de julho, 
a mistura obrigatória passará de 2% 
para 3%, segundo a Resolução n° 2, 
de 13/03/2008, do Conselho Nacional 
de Política Energética (CNPE). Também 
está previsto que o percentual de bio-
diesel adicionado deverá chegar a 5% 
em 2013, salvo novas antecipações. 

“O mercado está em franca expan-
são, portanto é importante dar condi-
ções para que mais famílias de agricul-
tores possam se inserir na atividade”, 
observa Wang. “Com isso, será possível 
fomentar a sustentabilidade das peque-
nas propriedades do país”, completa.

CONSUMO PRÓPRIO
Além do cultivo de oleaginosas 

para a fabricação de biodiesel, o Se-
brae apóia a produção de energia para 
consumo próprio das pequenas proprie-
dades rurais. “Isso é importante, so-
bretudo, em áreas isoladas, nas quais o 
fornecimento de energia convencional 
é precário ou inexistente, o que ocorre 
principalmente no Norte e Nordeste”, 

afi rma Wang. “O agronegócio depende 
de energia para ser competitivo e nes-
ses locais sem atendimento adequado 
é importante que o produtor possa ter 
alternativas”, acrescenta.

A produção própria de energia 
traz diversas vantagens para o peque-
no produtor. Ele elimina resíduos ani-
mais e vegetais, que em muitos casos 
prejudicam o meio ambiente, e gera 
combustível que pode ser utilizado em 
geradores para a produção de energia 
elétrica e para abastecimento de veí-
culos, como carros, tratores e camio-
netes. Desse modo, é possível reduzir 
custos e otimizar a produção. 

”Os biocombustíveis têm uma 
impor  tância estratégica para o de-
senvolvimento sustentável do país e 
a redução das disparidades regionais”, 
destaca Wang. “É importante que haja 
políticas incentivadoras da produção 

“O mercado está em 
franca expansão, 

portanto é importante 
dar condições para 
que mais famílias 
de agricultores 

possam se inserir na 
atividade”

Wang Hsiu Ching

O primeiro projeto de agroenergia 
apoiado pelo Sebrae foi a capacitação 
de produtores de mamona no Piauí

“É uma garantia de 
emprego e renda para 
o pequeno, que passa 
a plantar sabendo que 

a produção já está 
vendida”

Wang Hsiu Ching
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Text Box
Fonte: Revista Sebrae Agronegócios, n. 8, p. 40-41, abr. 2008.




