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combinação da agricultura fami-
liar, incentivada pelo governo es-
tadual, com a atividade empresa-

rial está transformando a Bahia num dos
maiores produtores brasileiros de biodie-
seí, a mais nova atração no elenco das fon-
tes alternativas de energia do país. Ao lon-
go de 2007, em todo o território nacional,
foram produzidos 402,7 milhões de litros
de biodiesel, a partir de óleos vegetais, em
comparação com os 69 milhões de litros
de 2006. Pelo menos 70 milhões de litros
foram fabricados na Bahia.

Essa participação deverá crescer ainda
mais quando entrarem em operação as
novas unidades industriais recém-constru-
ídas ou em construção, além dos projetos
de expansão das fábricas atuais, fruto de
investimentos que beiram os R$ 500 mi-
lhões. Só a Petrobras investiu R$ 78 milhões
na usina de Candeias, na região metropoli-
tana de Salvador, para produzir 57 milhões
de litros de biocornbustível ao ano.

Mas há projetos maiores, como o da
multinacional Bioclean Energy, que está
aplicando RS 140 milhões na instalação
da fábrica localizada no município de Luís
Eduardo Magalhães, com capacidade para
produzir 100 milhões de litros por ano. Para
se ter uma idéia do seu envolvimento com
questões ligadas à sustentabilidade, nos Es-
tados Unidos, a Bioclean Energy tem como
meta, até 2025, que 25% da demanda deve-
rá ser suprida por energias renováveis.

Além da Bioclean, a Comanche Clean
Energy, empresa formada por um fun-
do de investimento americano e voltada
á produção de combustíveis renováveis,
também aposta na região e tem uma fábri-
ca na Bahia em operação.

"Temos duas usinas para produção de
metanol no interior de São Paulo, mas a
Bahia foi o estado que elegemos para rea-
lizar nossos investimentos em biodiesel",
conta João Pesciotto, vice-presidente de
novos negócios da multinacional.

A Comanche desembolsou cerca de
USS 20 milhões para instalar uma usina
com capacidade de 40 milhões de litros/
ano no município de Simões Filho, na re-

gião metropolitana de Salvador. Segundo
Pesciotto, a escolha se deu por uma combi-
nação bem-sucedida de fatores. Um deles
é o acesso fácil a uma variedade de óleos
vegetais, como os de mamona, soja, pal-
ma, girassol e"canola - provenientes, em
parte, do desenvolvimento da agricultura
familiar (o que assegura à empresa o Selo
Combustível Social) - , mas também ori-
ginários de produção própria ou compra
de fornecedores. Outro fator foi o suporte
logístico para escoamento da produção e
recebimento de matérias-primas através
do Porto de Aratu. "E, principalmente, a
proximidade com a refinaria da Petrobras,
nosso principal cliente."

A usina entrou em operação em 2007,
mas com as projeções de crescimento da de-
mandapor causa do aumento do percentual
mínimo obrigatório de adição de biodiesel
ao óleo díesel, de 2% para 3%, a partir de 1°
de julho deste ano, a Comanche está inves-
tindo mais USS 15 milhões na expansão da
capacidade da fábrica. Pelo Programa Na-
cional de Produção e Uso do Biodiesel, ha-
via sido estabelecida a adição compulsória
de 2% do produto ao diesel convencional,
de janeiro de 2008 em diante.

O objetivo da Comanche é atingir até o
fim de 2008 uma produção de 100 milhões
de litros/ano. "Acreditamos que a Bahia
tem todas as condições de clirna, solo e
tecnologia para se tornar um dos princi-
pais produtores de biodiesel do país", díz
Pesciotto. Mas ele lembra que é importante
estimular o desenvolvimento da agricul-
tura familiar de forma sustentável, garan-
tir a assistência técnica qualificada, dar o
treinamento para as pessoas e fornecer os
insumos corretamente. "A Comanche deve
faturar em 2008 perto de US$ 100 milhões,
e a expectativa é que o biodiesel já repre-
sente um terço da receita total."

Nos últimos anos, mais cinco empresas
investiram no mercado baiano, confiando
no grande potencial que o estado apresen-
ta para atender à crescente demanda por
biodiesel. Não sem razão. A produção bra-
sileira de biodiesel está em franca expan-
são: saiu de 3,8 milhões de litros no primei-
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ro trimestre de 2006 para 158,6 milhões no
quarto trimestre de 2007.

A Brasil Ecodiesel, empresa criada com
fundos de investimentos internacionais,
uma das pioneiras na exploração do bio-
combustível no Brasil, é responsável pela
maior parte da produção brasileira, algo
como 52% do total. Na Bahia, a empresa
implantou uma unidade de transesteri-
ficação em Iraquara, no oeste do estado,
com capacidade de produção de 118,8
mil metros cúbicos de biodiesel por ano,
que conta também com uma unidade de
esmagamento integrada.

"Estamos nos preparando para atender
a uma demanda de cerca de 1,3 bilhão de
litros de biodiesel por ano", relata Ricardo
Luis de Lima Vianna, diretor executivo e de
relações com investidores da Brasil Ecodie-
sel. Segundo o executivo, as expectativas
desse mercado não poderiam ser melho-
res. Afinal, as vendas de diesel tiveram um
crescimento de 6,2% em 2008, ficando aci-
ma do crescimento do PIB.

As cotações dos principais óleos vegetais
produzidos mundialmente seguiram uma
tendência de alta em 2007. O óleo de soja,
por exemplo, principal matéria- prima utili-
zada na produção do biodiesel no Brasil, su-
biu 66,9% ao longo do ano, fechando o perí-

odo cotado a US$ 1.076 a tonelada. E a Brasil
Ecodiesel se consolida na liderança do setor,
com uma produção de 211,9 milhões de li-
tros de biodiesel em 2007. "Concluímos a
implantação da unidade de extração de óle-
os vegetais integrada à unidade de Iraquara,
na Bahia, e já estamos estudando as possibi-
lidades de exportação", confia Vianna.

Para o governo da Bahia, a questão do
biodiesel é hoje um tema estratégico. O
agronegócio familiar envolve cerca de 30
mil famílias na região do semi-árido baia-
no, que representa 63% dos 56 mil quilôme-
tros quadrados de todo o estado. Segundo
informa Eujácio Simões, superintendente
de Agronegócíos da Secretaria de Agricul-
tura da Bahia (Seagri), esse número tende
a crescer. O governo esta distribuindo se-
mentes aos agricultores, principalmente
de mamona, girassol e amendoim, e forne-
cendo assistência técnica. "Nossa intenção

é que o contingente de agricultores cresça
até chegar a 80 mil famílias", diz ele.

Agora, em2008, esta sendo colhida a pri-
meira safra do programa de orientação da
agricultura familiar, com vistas a incentivar
a inserção do biodiesel na matriz energéti-
ca brasileira. "Estamos colhendo uma safra
de mamona em 141 mil hectares, com uma
produtividade de 880 quilo por hectare",
afirma Simões, acrescentando que a meta
é chegar em 2014 com um total de 320 mil
hectares plantados de mamona.

Na visão de Simões, é um longo caminho
que exige muitos recursos dos governos fe-
deral e estadual, e da iniciativa privada. "O
governo baiano faz sua parte, investindo
cerca de R$ 5,4 milhões na compra de se-
mentes de mamona, amendoim e girassol,
para a safra de 2008, com vistas a fomentar
a produção de matéria-prima", afirma.

Além disso, o governo da Bahia tem um
programa que desonera todos os impostos
estaduais nos equipamentos utilizados den-
tro das unidades industriais, sejam nacionais
ou importados. E também dilatou o prazo
para pagamento do Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Prestação de Serviços
(ICMS) pelos fabricantes de biodiesel. "Nos-
sa preocupação é atrair cada vez mais os in-
vestimentos para a Bahia", diz Simões.
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