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O BIODIESEL E O DESENVOLVIMENTO

SOCIAL DA BAHIA

Paulo César Ribeiro Lima

1. INTRODUÇÃO

A Bahia apresenta grande potencial para o cultivo de oleaginosas, tais
como a mamona e o dendê, que podem ser utilizadas para a produção de óleo vegetal e biodiesel.
A produção de biodiesel no Estado da Bahia pode ser uma importante alternativa de
desenvolvimento, haja vista já ter sido definido o marco legal que obriga a adição desse
biocombustível a todo óleo diesel derivado de petróleo comercializado no País.

Esse marco legal cria incentivos fiscais direcionados, principalmente, para
a produção de biodiesel nas Regiões Norte e Nordeste, a partir de mamona e dendê cultivados
pela agricultura familiar. Outras culturas, como o algodão, a soja e o girassol, apesar de não terem
o mesmo incentivo fiscal, também podem ser boas opções de matéria-prima para a produção de
biodiesel no Estado da Bahia.

A agricultura familiar caracteriza-se pela sua diversidade de produção e
pela sua importância na economia regional e nacional. A produção familiar sempre visou a
garantia alimentar dos integrantes da família e, posteriormente, a comercialização do excedente.

O atual modelo de produção agrícola, estimulado pelo mercado
globalizado, é contrário à lógica produtiva da agricultura familiar. As monoculturas, em grandes
propriedades, estão se expandindo e avançando cada vez mais sobre as propriedades familiares.

Como a maioria das propriedades rurais brasileiras são de pequenos
porte, o avanço desse modelo pode, cada vez mais, atingir a agricultura familiar, causando sérios
danos sociais, ambientais, econômicos e culturais.

Assim, é fundamental que se desenvolva um trabalho associativo para a
produção do biodiesel. A participação da agricultura familiar no cultivo de oleaginosas e na
produção, industrialização e comercialização do biodiesel é essencial para a construção de um
modelo sustentável de produção desse biocombustível.

A participação dos próprios agricultores familiares na construção desse
modelo se contrapõe aos processos históricos de exclusão social e de degradação ambiental.
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Em curto prazo, é importante viabilizar a produção e a comercialização
coletiva de biodiesel a partir de critérios ambientais, sociais, agroecológicos e de
agroindustrialização em pequena e média escalas.

Os processos a serem implementados devem gerar desenvolvimento
local sustentável e solidário, além de utilizar tecnologias adequadas à realidade dos pequenos
agricultores e à preservação ambiental.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,
a Bahia registra a maior concentração de agricultores familiares do País, com mais de 620 mil
famílias, o que envolve mais de três milhões de pessoas. A inserção desses pequenos produtores
no contexto do biodiesel é um grande desafio para o Estado, já que, apesar de representarem 89%
dos estabelecimentos rurais, eles contribuem com apenas 39% do valor bruto da produção do
setor agrícola.

A agricultura familiar tem uma grande importância para Bahia e para o
Nordeste, visto que a maior parte dos alimentos é dela proveniente. Esse segmento gera mais de
77% dos empregos no campo. No entanto, é importante aumentar a produtividade e a efetividade
do trabalho familiar, com uso de técnicas mais modernas, além de assistência ao manejo e à
utilização de insumos.

Além da agricultura familiar, é importante destacar a capacitação
tecnológica já desenvolvida, na Bahia, pela Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC e pela
Universidade Federal da Bahia - UFBA na produção de biodiesel. A UESC participa como
membro do Programa Nacional de Biodiesel - Probiodiesel e foi indicada pelo Ministério de
Ciência e Tecnologia - MCT para a coordenação desse Programa no Nordeste.

Ressalte-se, ainda, que o Estado da Bahia é grande produtor de óleos e
gorduras residuais, resultantes das frituras em lanchonetes, restaurantes, residências etc. Esses
óleos residuais também podem ser utilizados para a fabricação de biodiesel.

2. A IMPORTÂNCIA DO BIODIESEL

A importância do biodiesel está associada à possibilidade de substituição
de combustíveis fósseis, derivados do petróleo, utilizados em motores de ignição por compressão,
denominados motores de ciclo diesel.

O biodiesel é produzido a partir de matérias-primas renováveis, tais
como óleos vegetais, gorduras animais e óleos utilizados para cocção de alimentos. Esses óleos
reagem com um álcool, de modo a produzir o biodiesel e, como co-produto, a glicerina. Essa
reação denomina-se transesterificação.
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No Brasil, esse álcool deve ser o etanol produzido a partir de cana-de-
açúcar, por ser o país o maior produtor mundial dessa cultura. O etanol também pode ser
produzido a partir da mandioca, do milho etc.

Entre as principais características do biodiesel, pode-se destacar que ele é
virtualmente livre de enxofres e aromáticos, possui mais alto ponto de fulgor que o diesel
convencional, apresenta excelente lubricidade e é miscível em óleo diesel. Assim, o biodiesel pode
ser utilizado como combustível puro, ou como aditivo, misturado ao óleo diesel derivado do
petróleo.

Destaque-se, ainda, que o consumo de biodiesel puro pode reduzir a
emissão de dióxido de carbono - CO2 em mais de 78%, quando comparado ao consumo de diesel
convencional. Além do forte apelo ambiental, o biodiesel pode gerar um grande número de
empregos em atividades agrícolas e industriais.

Assim como o óleo diesel, o mercado de biodiesel é constituído por
frotas de transportes de cargas e passageiros, além de frotas cativas. É utilizado no transporte
rodoviário, ferroviário e marítimo. Pode, ainda, ser consumido na indústria de mineração e de
geração de energia elétrica.

3. MARCO LEGAL

Em 6 de dezembro de 2004, o Governo Federal lançou oficialmente o
Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel. A partir desse lançamento, resultou, após
amplas discussões no Congresso Nacional, o marco legal desse biocombustível.

O marco legal do biodiesel compreende, entre outras normas, a Lei nº
11.097, de 13 de janeiro de 2005, a Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, e o Decreto nº 5.297, de
6 de dezembro de 2004. Descreve-se, a seguir, esse marco legal básico relativo ao biodiesel.

Lei nº 11.097

A Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, introduz o biodiesel na matriz
energética brasileira, sendo fixado em 5%, em volume, o percentual mínimo obrigatório de adição
de biodiesel ao óleo diesel comercializado ao consumidor final, em qualquer parte do território
nacional.

O prazo para atingir esse percentual é de oito anos. Contudo, é de três
anos o período para se utilizar um percentual mínimo obrigatório intermediário de 2%, em
volume. No entanto, esses prazos podem ser reduzidos, conforme resolução do Conselho
Nacional de Política Energética - CNPE.
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Essa Lei ampliou as funções da ANP, que passou a se chamar Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíves, vinculada ao Ministério de Minas e
Energia, definindo-a como o órgão regulador dos biocombustíveis.

Dispõe, ainda, que a parcela do valor do royalty do petróleo que exceder a
5% da produção destinada ao MCT, que é de 25%, pode ser utilizada para financiar programas de
amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados à indústria do petróleo,
do gás natural e dos biocombustíveis. Dessa forma, recursos do Fundo Setorial do Petróleo - CT-
Petro já podem ser utilizados para financiar projetos de P&D na área de biocombustíveis.

Além disso, conforme a Lei nº 11.097, recursos da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico - Cide podem ser utilizados para o fomento a projetos
voltados à produção de biocombustíveis, com foco na redução dos poluentes relacionados com a
indústria de petróleo, gás natural e seus derivados.

Lei nº 11.116

A Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, dispõe sobre o Registro
Especial, na Secretaria da Receita Federal – SRF, do Ministério da Fazenda, de produtor ou
importador de biodiesel e sobre a incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
sobre as receitas decorrentes da venda desse produto.

Essa Lei estabelece que a importação ou produção de biodiesel serão
exercidas, exclusivamente, por pessoas jurídicas constituídas na forma de sociedade sob as leis
brasileiras, com sede e administração no País, beneficiárias de autorização da ANP e que
mantenham Registro Especial junto à SRF, sem o qual são vedadas as referidas atividades.

 À SRF foi delegada competência para expedir normas complementares
relativas ao Registro Especial e ao cumprimento das exigências a que estão sujeitos os
importadores ou produtores de biodiesel. A delegação alcança, inclusive, a possibilidade de se
estabelecer a obrigatoriedade de um valor mínimo de capital integralizado e as condições quanto à
idoneidade fiscal e financeira dos contribuintes e de seus sócios ou diretores.

Em decorrência dessa delegação, foi estabelecido, por meio da Instrução
Normativa SRF nº 516, de 22 de fevereiro de 2005, que o produtor de biodiesel tem que possuir
um capital social integralizado não inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

A Lei nº 11.116 estabelece também que, a qualquer tempo, a SRF pode
cancelar o Registro Especial; porém, contra o ato que determinar o cancelamento, caberá recurso
ao Ministro de Estado da Fazenda. São fatos que motivam o cancelamento do Registro Especial o
desatendimento dos requisitos que condicionaram a sua concessão, o cancelamento da
autorização expedida pela ANP, o descumprimento de obrigação tributária, relativa a tributo ou
contribuição administrado pela SRF, a utilização indevida do mecanismo de redução das
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contribuições e a prática de conluio ou fraude, de crime contra a ordem tributária, ou de qualquer
outra infração cuja tipificação decorra do descumprimento de normas reguladoras da produção,
importação e comercialização de biodiesel, após decisão transitada em julgado.

A exemplo do que ocorre com outros combustíveis, criou-se um regime
especial monofásico para apuração e recolhimento da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS. As contribuições incidirão, uma única vez, sobre a receita bruta auferida, pelo produtor
ou importador, com a venda de biodiesel e serão calculadas, segundo opção do sujeito passivo,
mediante a aplicação de alíquotas ad valorem ou ad rem. As primeiras foram fixadas em 6,15% e
28,32%, respectivamente. As segundas, em R$ 120,14 e R$ 553,19 por metro cúbico,
respectivamente.

O Poder Executivo fica autorizado a reduzir as alíquotas específicas
estabelecidas na Lei nº 11.116. A redução poderá ser feita em razão da matéria-prima utilizada na
produção do biodiesel, segundo a espécie, o produtor-vendedor e a região de produção, ou da
combinação desses fatores. Todavia, esses critérios de redução de alíquotas não se aplicam às
receitas decorrentes da venda de biodiesel importado.

No caso de importação de biodiesel, as contribuições sobre as
importações serão apuradas mediante a aplicação das alíquotas específicas, independentemente de
o importador haver optado pelo regime especial de apuração em que se utilizam tais alíquotas.

A Lei nº 11.116 prevê, ainda, a aplicação de penalidade em cinco
hipóteses. Primeiro, para o caso de recolhimento menor que o devido mediante a redução
indevida das alíquotas específicas das contribuições. Segundo, se o contribuinte fabricar ou
importar biodiesel sem possuir o Registro Especial. Terceiro, na hipótese de aquisição do
combustível de pessoa que não detenha o Registro Especial. Quarto, no caso de o produtor de
biodiesel não interromper a produção do combustível imediatamente após a inoperância do
medidor de vazão do volume de biodiesel produzido. Quinto, quando o contribuinte não
comunicar à SRF a inoperância do medidor de vazão do volume de biodiesel produzido.

Segundo a Lei nº 11.116, a utilização de coeficiente de redução
incompatível com a matéria-prima utilizada na produção do biodiesel acarretará, além do
cancelamento do Registro Especial, a natural obrigatoriedade do recolhimento da diferença da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, com os acréscimos legais cabíveis. Incorrerá
nessas penas quem descumprir a obrigação de aplicar alíquotas proporcionalmente ao custo de
aquisição das matérias-primas utilizadas na produção, quando o uso desses insumos implique
alíquotas diferenciadas para as receitas decorrentes da venda de biodiesel.

Determina, ainda, a Lei nº 11.116 que, na hipótese de inoperância do
medidor de vazão do volume de produção de biodiesel, a produção por ele controlada será
imediatamente interrompida. Depois, o contribuinte deverá comunicar à unidade da SRF com
jurisdição sobre seu domicílio fiscal, no prazo de 24 horas, a interrupção da produção. Se não
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interromper a produção, o contribuinte sujeitar-se-á à aplicação de multa correspondente a 100%
do valor comercial da mercadoria produzida no período de inoperância, não inferior a R$
5.000,00, sem prejuízo da aplicação das demais sanções fiscais e penais cabíveis. Incidirá, também,
multa de R$ 5.000,00, sem prejuízo da multa sobre o valor comercial, no caso de falta da
comunicação da inoperância do medidor de vazão.

Destaque-se, contudo, que os pequenos produtores não estão
submetidos à interrupção da produção pela inoperância de medidor de vazão de volume de
biodiesel. Por um período de tempo limitado, o pequeno produtor poderá registrar o volume
produzido em um meio de controle alternativo.

Decreto nº 5.297

O Decreto nº 5.297, de 6 de dezembro de 2004, dispõe sobre os
coeficientes de redução das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
incidentes na produção e na comercialização de biodiesel e sobre os termos e as condições para a
utilização das alíquotas diferenciadas.

Esse Decreto cria o selo "Combustível Social". Esse selo será concedido
ao produtor de biodiesel que promover a inclusão social dos agricultores familiares enquadrados
no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF que lhe forneçam
matéria-prima e que comprovar regularidade perante o Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF.

Para promover a inclusão social dos agricultores familiares, o produtor de
biodiesel deve:

- adquirir de agricultor familiar, em parcela não inferior a percentual a ser definido pelo

Ministério do Desenvolvimento Agrário, matéria-prima para a produção de biodiesel;

- celebrar contratos com os agricultores familiares, especificando as condições comerciais que

garantam renda e prazos compatíveis com a atividade, conforme requisitos a serem

estabelecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário; e

- assegurar assistência e capacitação técnica aos agricultores familiares.

O selo "Combustível Social" poderá, com relação ao produtor de
biodiesel, conferir direito a benefícios de políticas públicas específicas voltadas para promover a
produção de combustíveis renováveis com inclusão social e desenvolvimento regional e ser
utilizado para fins de promoção comercial de sua produção.
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O Decreto nº 5.297, alterado pelo Decreto nº 5.457, de 6 de junho de
2005, prevê a redução da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS de acordo com os
coeficientes mostrados na tabela 1 abaixo:

Tabela 1 - PIS/PASEP e COFINS relativos ao biodiesel.

Matéria-prima Região Tipo de agricultura Coeficiente PIS/PASEP +
COFINS

Qualquer Qualquer Qualquer 0,6763 R$ 0,21796
Mamona ou
Palma

Norte, Nordeste
ou Semi-árido

Qualquer 0,7750 R$ 0,15150

Qualquer Qualquer Familiar/PRONAF 0,8960 R$ 0,07002
Mamona ou
Palma

Norte, Nordeste
ou Semi-árido

Familiar/PRONAF 1,0000 R$ 0,00000

Dessa forma, o Decreto 5.297 é o instrumento legal utilizado pelo
Governo Federal para criar uma política pública em relação ao biodiesel. Ressalte-se, contudo,
que a isenção tributária de R$ 0,21796 para o biodiesel produzido no Norte, Nordeste ou Semi-
árido, a partir da mamona ou da palma cultivadas por agricultores familiares, pode não ser
suficiente para garantir a tão importante inclusão social.

4. A CULTURA DA MAMONA

A mamoneira teve origem na África, possivelmente na Etiópia. Sementes
de mamona foram encontradas nas tumbas de antigos egípcios. A mamona foi introduzida no
Novo Mundo pelos escravos.

Há algumas décadas, o Brasil era o maior exportador de óleo de
mamona. O Brasil já foi maior produtor mundial de mamona, tendo produzido 573 mil toneladas
em 1974. Em 2004, a produção nacional foi cerca de 4 vezes menor que a de 1974. Atualmente,
Índia e China são os maiores produtores mundiais.

A variação preços do óleo de mamona tem relação direta com as guerras.
A guerra do Iraque, por exemplo, fez o óleo de mamona atingir, no mercado internacional, o
valor de 1.170 dólares a tonelada.

Na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Vietnã e na Guerra do Golfo,
o fenômeno da elevação nos preços do óleo de mamona também aconteceu. Nas entressafras das
guerras, os estoques do óleo de mamona se recompõem e os preços do mercado internacional
podem cair para 400 dólares a tonelada. O preço atual é de aproximadamente 1.000 dólares a
tonelada.
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A volatilidade dos preços do óleo de mamona já causou dificuldades
financeiras a muitos, em especial, aos pequenos agricultores nordestinos, que representam o elo
mais frágil da cadeia produtiva.

O Nordeste possui potencial para cultivar até 6 milhões de hectares de
mamona. Desse total, a Bahia tem disponíveis para plantio de mamona, segundo dados da
Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S.A. - EBDA, aproximadamente 1 milhão de
hectares, principalmente no semi-árido. Em 2004, foram cultivados 170 mil hectares de mamona
na Bahia.

No semi-árido brasileiro, concentra-se 80% da produção nacional de
mamona, sendo a Bahia o principal produtor regional. A cultura da mamoneira é de grande
importância para a economia do semi-árido, por ser resistente à seca, ser fixadora de mão-de-
obra, bem como geradora de emprego.

As principais regiões produtoras no Estado da Bahia são: Piemonte da
Diamantina, Irecê, Chapada Diamantina e Médio São Francisco. Nessas regiões, oito municípios
produzem mamona, todos eles, à exceção de Barreiras, localizados no semi-árido.

A cultura da mamoneira é muito importante para os municípios de Irecê,
Jacobina, Itaberaba, Senhor do Bonfim, Seabra e Brumado. Esses municípios produzem cerca de
102 mil toneladas de mamona, sendo Irecê o principal produtor, seguido de Seabra. Em 2004, a
produção total de mamona na Bahia foi de aproximadamente 130 mil toneladas.

No que se refere ao potencial para a produção de biodiesel, a semente de
mamona é considerada uma excelente opção, pois apresenta um elevado teor de óleo, que pode
chegar próximo de 50%. A Bom-Brasil e a Braswey são os principais fabricantes de óleo de
mamona na Bahia.

O óleo extraído dessa semente, além do mercado de biodiesel, conta com
um mercado internacional garantido por 700 aplicações, que incluem uso medicinal e em
cosméticos e substituição do petróleo na fabricação de lubrificantes.

O produto também é utilizado na produção de fibra ótica, vidro à prova
de balas e próteses ósseas, além de ser utilizado para impedir o congelamento de combustíveis e
lubrificantes de aviões e foguetes espaciais, submetidos a baixíssimas temperaturas.

Os restos culturais da mamoneira podem devolver grande quantidade de
biomassa ao solo. Suas folhas podem servir de alimento para o bicho-da-seda. O caule pode
fornecer celulose para fabricação de papel, além de ser matéria-prima para a fabricação de tecidos
grosseiros. A torta de mamona, resultante do esmagamento da semente, tem uso agrícola pela sua
riqueza em nitrogênio.
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Características da planta

A mamoneira pode ter de 1,8 m a 5 m de altura. Possui raízes laterais e
uma pivotante que vai a 1,5 m de profundidade. O caule é redondo, liso, esverdeado e coberto
com cera. As folhas verde-escuro são grandes, com 5 a 111 lóbulos. As flores, em cacho terminal,
com flores masculinas, femininas e hermafroditas, apresentam pólen viável por 1 semana. As
sementes, com cor e tamanho variados, apresentam de 40% a 49% de óleo, tendo como maior
componente o ácido ricinoléico.

Os cultivares de mamoneira são classificados segundo seu porte e grau de
deiscência (abertura) do fruto maduro. Quanto ao porte da planta, os cultivares são classificados
em:

- anão: altura de até 1,8 m;

- médio: altura entre 1,8 e 2,5 m;

- alto: altura entre 2,5 e 5,0 m;

- arbóreo: altura superior a 5,0 m.

Quanto à deiscência do fruto, os cultivares são classificados em:

- deiscente: com abertura total;

- semideiscente: com abertura parcial;

- indeiscente: sem abertura do fruto.

No Nordeste, têm sido utilizadas, com boa produção, os cultivares
Canela de Juriti, Amarelo de Irecê e Sangue de Boi. Pesquisas evidenciaram que, no semi-árido, os
cultivares nordestina (BRS 149), pernambucana, SIPEAL 28 e baianita podem apresentar boa
produtividade, conforme mostrado na tabela 2.
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Tabela 2 - Características de alguns cultivares.

Cultivar Porte Produtividade
(kg/ha)

Óleo
(%)

Nordestina
(BRS 149)

médio 1.500 48,9

Pernambucana médio 1.300 47,28
Baianita médio 1.150 47,49
SIPEAL 28 médio 1.130 47,47

FONTE: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa

OBS.: Todas as variedades são deiscentes.

Na escolha do cultivar, além da adaptabilidade à região, deve-se levar em
consideração a produtividade, precocidade, deiscência do fruto, uniformidade de maturação e
porte. A mamoneira é planta anual, com ciclo 250 dias a semiperene, de 5 anos.

Clima

A mamoneira é planta de clima tropical e subtropical, precisa de chuvas
regulares no início do período e de período seco na maturação dos frutos. Não suporta geadas,
ventos fortes freqüentes e nebulosidade.

Requer temperatura entre 20 e 26ºC, chuvas de 600 a 700 mm anuais,
mínimo de 400 mm, dias longos, com 12 horas de duração e altitude entre 300 e 1.500 m. Em
clima temperado, a planta se desenvolve bem, mas tem a produção de óleo prejudicada.

Solo

A mamoneira não se adapta a solos de textura argilosa e de drenagem
precária. Solos profundos, de textura variável, com boa estrutura, boa drenagem, fertilidade média
e pH de 6,0 a 6,8 são ideais para o cultivo da mamoneira. O terreno deve ter topografia plana a
suavemente ondulada, sem erosão.

Exigente em nutrientes minerais, a mamoneira é planta esgotante do
solo. Pesquisas indicam que 40-100 kg/ha de nitrogênio (110-200 kg de uréia), 40-60 kg/ha de
fósforo (220-330 kg de superfosfato simples) e 15-60 kg/ha de potássio (25 a 100 kg de cloreto
de potássio) podem satisfazer as necessidades da mamoneira.
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Plantio

O plantio deve ser feito no início da estação chuvosa, após precipitação
de pelo menos 30 mm. Na Bahia, planta-se mamona de abril a junho e de outubro a dezembro, de
acordo com a zona agrícola.

O semeio pode ser manual ou mecanizado. O semeio manual é feito
deixando-se cair 3 ou mais sementes. Em terrenos arenosos, as covas devem ter 5 cm de
profundidade. Em terrenos argilosos, a profundidade da cova deve ser de 3 cm.

Consome-se de 5 a 15 Kg de sementes para se plantar um hectare. O
plantio mecanizado é utilizado para cultivares de mamona com sementes tamanho pequeno ou
médio, cujo espaçamento de plantio, entre plantas na fileira, é de 0,5 m a 1,0 m.

O sistema de cultivo pode ser solteiro ou em consórcio. Normalmente, a
mamona é consorciada com feijão ou milho. Arroz e amendoim são culturas que também podem
ser empregadas nesse consórcio.

Colheita

De uma maneira geral, é feita a colheita quando dois terços dos frutos do
cacho estiverem secos. Para variedades deiscentes, a colheita deve ser parcelada em 3 a 4 vezes,
com colheita manual. Para variedades indeiscentes, procede-se a uma colheita única, manual ou
mecânica.

Beneficiamento

Após a colheita, os frutos tem a sua secagem completada em terreiro.
Para retirar frutos dos cachos, faz-se um penteamento, que é o processo pelo qual se passa o
cacho por um pente rústico, com pregos presos a uma ripa fixada em um suporte. Os frutos são
estendidos no terreiro, em camadas de 4 cm a 5 cm, e remexidos várias vezes por dia para
secagem uniforme. À tarde, devem ser enleirados e de manhã, novamente esparramados.

Os frutos não abertos na secagem do terreiro devem ser trilhados com
uso de varas flexíveis e peneirados, para eliminar-se a casca e obter-se semente limpa. Para isso,
também são utilizadas despolpadoras motorizadas. Em seguida, as sementes são acondicionadas
em sacos de aniagem. A sacaria deve ser empilhada sobre estrados de madeira, em armazéns
limpos, secos e arejados.

Pragas

As principais pragas que atacam as mamoneiras são o percevejo verde, as
cigarrinhas e as lagartas desfolhadoras. O percevejo verde é um inseto verde escuro que, quando
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jovem, tem cor escura com manchas vermelhas. Os adultos e jovens vivem em colônias sobre a
planta, sugando a seiva das folhas e frutos. O controle é feito pela pulverização da planta.

As cigarrinhas são insetos pequenos, verdes e bastante ágeis. Elas sugam
a seiva das folhas, podendo fazê-las secar. Controla-se a cigarrinha pelo uso da caldas contendo
monocrotofos.

A lagarta desfolhadora, que pode atingir 4 cm de comprimento, tem
coloração parda e manchas pretas dorsais. Alimentam-se das folhas podendo causar
desfolhamento total. Controla-se com a lagarta desfolhadora com Deltametrina.

Doenças

As principais doenças que atacam a mamoneira são o mofo cinzento e o
fungo fusarium. O mofo cinzento causa aparecimento de pequenas manchas de tonalidade
azulada no caule, folhas e inflorescências, as quais exsudam gotas de liquido amarelo. Os frutos e
inflorescências atacados podem apodrecer e se tornar escuros.

Controla-se o mofo cinzento por:

- uso de cultivares resistentes, como o Canela de Juriti, o SIPEAL 28, entre outros;

- eliminação de restos de cultura e plantio longe de área contaminada;

- tratamento da semente, com imersão em solução de formol em água.

As plantas atacadas pelo fungo fusarium surgem em reboleira, as folhas
perdem a turgescência e há o aparecimento de áreas com contorno irregular com coloração
amarela. Pode ocorrer a necrose e a queda da folha. O controle desse fungo é feito pelo uso de
cultivares resistentes e pela rotação de culturas.

5. A CULTURA DO DENDÊ

O dendezeiro é uma palmeira originária do Golfo da Guiné, localizado
na Costa Ocidental da África. Essa cultura foi trazido ao Brasil, no século XVII, pelos escravos e
adaptou-se bem ao clima tropical úmido do litoral baiano.

Atualmente, o Estado da Bahia importa cerca de 7 mil toneladas de óleo
de dendê por ano do Pará, que é o líder nacional, com a produção de 82 mil toneladas. Cerca de
97% dos dendezais estão localizados nesses dois estados. No Brasil, o consumo é de cerca de 285
mil toneladas por ano, das quais 180 mil são importadas.
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O principal produto do dendezeiro é o óleo. O óleo de palma de dendê,
conhecido internacionalmente como palm oil, é extraído industrialmente da polpa do fruto. A
demanda desse óleo vem crescendo de forma acelerada e consistente nos últimos anos.

O óleo de dendê apresenta grande versatilidade, o que possibilita sua
aceitação por diversos tipos de indústria em todo o mundo. Apesar do alto investimento inicial, a
rentabilidade do cultivo do dendenzeiro tem sido boa e os preços do óleo de dendê tem-se
mantido estáveis, em torno de 450 dólares a tonelada. Registre-se que o dendezeiro precisa de um
período de 6 a 7 anos para estabilizar sua produção.

A Malásia, Indonésia e Nigéria destacam-se como maiores produtores
mundiais. No Brasil, o Pará, Bahia e Amapá são os maiores produtores de óleo de dendê. O
Estado da Bahia possui uma diversidade excepcional de solos e clima para a cultura do
dendezeiro. Estima-se que, nesse Estado, a área disponível para a cultura do dendezeiro seja de
700 mil hectares, localizados em regiões litorâneas que se estendem desde o Recôncavo até os
Tabuleiros do Sul.

A maior parte da produção de óleo de dendê é proveniente de
dendezeiros subespontâneos de baixa produtividade e que somam cerca de 20 mil hectares. A
área de dendezeiros cultivadas é de 12 mil hectares, o que corresponde a 1,53% da área disponível
total.

Esses dendezeiros apresentam baixa produtividade, por terem
ultrapassado o período econômico de produção de 25 anos, bem como por apresentarem estado
sanitário precário.

Do dendezeiro, utiliza-se o fruto, os cachos vazios dos frutos, as cascas
da amêndoa e o tronco. O fruto é o principal produto do dendezeiro. Da sua polpa, extrai-se o
óleo de palma e de sua amêndoa, consegue-se o óleo de palmiste. Cada fruto produz nove partes
de óleo de dendê para uma parte de óleo de palmiste. O óleo de dendê tem uso alimentício,
medicinal, oleoquímico e industrial.

Na alimentação, o óleo de dendê faz parte de margarinas, de gorduras, de
manteiga vegetal, de óleo de cozinha, de azeite de dendê, entre outras. Pode ser utilizado também
como substituto da manteiga de cacau.

Na medicina, algumas substâncias componentes do óleo têm
propriedades antioxidantes, podendo apresentar papel protetor para células humanas e prevenir
doenças cardíacas e câncer. Além disso, as dietas com óleo de dendê promovem a elevação do
índice de colesterol benéfico no sangue, em detrimento do colesterol maléfico.

Na oleoquímica, o óleo de dendê entra na composição de sabões, de
condicionadores para cabelos, de shampoos, de detergentes, de emulsificantes, entre outros.
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Na indústria, esse óleo é matéria-prima para obtenção da estearina,
oleína, glicerina, acido láurico, ácido oléico, biodiesel, entre outros.

O óleo de palmiste, conhecido internacionalmente com palm kernel oil, é
disputado por industrias alimentícias, de sabão e oleoquímicas. Também pode ser substituto da
manteiga do cacau e utilizado na indústria de cosméticos.

Os cachos vazios e os resíduos do processo de extração do óleo, como as
fibras e as casca das amêndoas, podem ser usados como combustíveis nas caldeiras, produzindo
vapor para o processo de extração de óleos, bem como podem ser usados para geração de energia
elétrica.

As fibras das folhas e os cachos vazios podem ser processados para
confecção de materiais de média densidade para tampos de lareiras. Os troncos derrubados,
resultantes de replantios, podem ser utilizados na fabricação de móveis.

Da extração do óleo de palmiste, resulta a torta de palmiste. Essa torta
contém 18% de proteína e pode ser usada na alimentação de animais, ou ser usada como adubo
orgânico.

A Bahia reúne condições climáticas propícias ao desenvolvimento da
dendeicultura, mas o Estado ainda não é auto-suficiente. Este ano, foram disponibilizadas 2,4
milhões de mudas de dendezeiros para a região do baixo sul do Estado. A intenção é de que, no
prazo de 7 anos, o Estado incorpore mais 12 mil hectares para o plantio de dendê.

A demanda, os preços estabilizados no mercado internacional e a
versatilidade de aproveitamento têm incentivado os produtores nacionais de dendê.

Na Bahia, as empresas Jaguaripe Agroindustrial, Mutupiranga Industrial,
Odelsa e Opalma, de médio e grande portes, processam a maior parte da matéria-prima.

A fábrica da Opalma - Óleo de Palma S/A - está localizada no município
de Taperoá. As fazendas produzem cerca de 4,5 mil toneladas de cachos de dendê por ano. Além
de 900 toneladas anuais de óleo de dendê, a empresa também produz óleo de palmiste, que é
empregado na produção de cosméticos, e farelo para mistura de ração animal. A empresa faturou
R$1,2 milhão no ano passado.

Outra empresa, a Mutupiranga Industrial, mais conhecida por Mil, está
investindo cerca de R$2 milhões na construção de mais uma indústria, prevista para entrar em
funcionamento ainda este ano, com capacidade de produção de 500 toneladas de cachos por dia.
Atualmente, a Mil produz cerca de 15 mil quilos de óleo por dia.

O consumo de óleo de dendê deve aumentar, pois, a partir deste ano,
todos os alimentos industrializados importados só terão acesso ao mercado dos Estados Unidos
se forem fabricados com gordura hidrogenada, de origem vegetal.
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O fruto de dendê rende, por tonelada, cerca de 200 a 250 litros de
biodiesel, enquanto que uma tonelada de semente de mamona rende cerca de 500 litros.
Entretanto, o dendê apresenta, em relação à mamona, uma maior produtividade.

Com técnica aprimorada, essa produtividade atinge valores anuais
superiores a 20 mil quilos de fruto de dendê por hectare, enquanto a produtividade anual da
mamona pode chegar a 3 mil quilos de semente por hectare.

Assim sendo, pode-se produzir 5 mil litros de óleo de dendê por hectare.
Com a cultura da mamona, podem ser produzidos 1,5 mil litros de óleo por hectare. A alta
produtividade da cultura do dendê e a longa vida útil da planta indicam um menor custo do
biodiesel produzido a partir dessa cultura.

A tabela 3 mostra qual seria a necessidade de área plantada, com técnica
aprimorada, para a produção de mamona e dendê para atender a uma adição de 2% de biodiesel
ao óleo diesel consumido na Bahia.

Tabela 3 - Área cultivada para adicionar 2% de biodiesel na Bahia.

Área necessária1

(ha)
Oleaginosa Produção de

 matéria-prima
(t)

Produção
de biodiesel

(m³)
26.666 Mamona 80.000 40.000
8.000 Dendê 160.000 40.000

1Com técnica aprimorada

Os produtores baianos pedem maior comprometimento do Governo
Estadual na condução do Programa de Desenvolvimento da Dendeicultura. Os principais
objetivos desse Programa são:

- integrar produtores, agente financeiro e governo;

- incrementar a área cultivada e a produção de dendê do Estado;

- modernizar e elevar a capacidade instalada da indústria;

- demonstrar a viabilidade técnica e econômica da produção primária;

- garantir preço vinculado às cotações do mercado mundial.
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O protocolo do dendê, elaborado para viabilizar a proposta, conta com a
adesão do Governo do Estado, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - Ceplac,
do Banco do Nordeste e das quatro empresas anteriormente citadas.

A partir de recursos de R$ 436,7 mil, liberados pela Secretaria da
Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária do Estado da Bahia - Seagri, a Ceplac colocou em
funcionamento o Laboratório de Produção de Sementes da Estação Experimental Lemos Maia,
em Una. O Banco do Nordeste se comprometeu a liberar R$8 milhões por ano em linhas de
crédito para a dendeicultura.

Características da planta

O dendezeiro é uma palmeira com até 15 m de altura, com raízes
fasciculadas, tronco ereto, escuro e sem ramificações. Suas folhas podem alcançar até 1 m de
comprimento e tem as bases recobertas com espinhos. As flores são creme-amareladas e estão
aglomeradas em cachos.

Os frutos do dendezeiro são nozes pequenas e duras. Essas nozes
possuem polpa fibrosa que envolve o endocarpo pétreo. Os frutos nascem negros e, quando
estão maduros, alcançam cor que varia do amarelo forte ao vermelho rosado, passando por
matrizes de cor alaranjada e ferrugem.

Os frutos apresentam a forma de ovóides angulosos e alongados, que
nascem em cachos onde, por abundância, acabam se comprimindo e se deformando.

O óleo de dendê, produzido a partir da polpa, apresenta sabor adocicado
e cheiro sui generis. A semente ocupa totalmente a cavidade do fruto e contém o óleo de palmiste,
que é esbranquiçado e quase sem cheiro e sabor.

Clima

O dendezeiro requer temperaturas entre 24 e 32ºC. A temperatura média
deve ser de 25 a 27ºC. Não devem ocorrer temperaturas abaixo de 19ºC por períodos
prolongados.

As chuvas devem proporcionar precipitações mensais mínimas acima de
100 mm. A precipitação anual total deve ser maior ou igual a 2.000 mm. A luminosidade deve ser
de pelo menos 1.800 horas de luz por ano, com um mínimo de 5 horas de luz por dia. A umidade
relativa do ar em torno de 80% é ideal para a planta.

A temperatura tem efeito sobre o número de folhas e de cachos
produzidos e sobre o teor de óleo nos frutos. A constante disponibilidade de água no solo
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determina produções elevadas de cachos de dendê. O plantio em regiões com déficit hídrico
prolongado requer irrigação artificial.

Solo

Os solos devem ser areno-argilosos a argilo-arenosos e não devem ser
pedregosos. Devem ter profundidade efetiva acima de 90 cm, e ser não-compactados, permeáveis,
bem drenados, mas com boa retenção de água. Os solos devem, ainda, apresentar bom teor de
matéria orgânica e bom equilíbrio de elementos minerais.

O dendezeiro adapta-se bem a solos ácidos e desenvolve-se,
normalmente, numa faixa de pH entre 4 e 6. Os terrenos para plantio devem ser planos a
ondulados e com altitude inferior a 600 m.

A origem da planta e o processo de formação das mudas determinam o
êxito da plantação comercial do dendezeiro. Na Bahia, indica-se o uso de material reprodutivo da
variedade Tenera para formação de mudas comerciais. A Ceplac produz sementes pré-germinadas
dessa variedade. A formação de mudas passa pelas etapas de pré-viveiro e viveiro.

O dendezeiro deve ser plantado no início do período chuvoso. Retira-se
o saco plástico, sem desmanchar o torrão, e coloca-se a muda na cova com o coleto ao nível da
superfície do solo. É necessário comprimir a terra em volta da muda e nivelar a área num raio de
1,5 m do pé do dendezeiro.

A planta admite consorciação, desde o início do desenvolvimento até o
início de produção, com culturas anuais e hortaliças. Milho, feijão, macaçar, entre outras, são boas
opções de consorciação, desde que as linhas de cultura guardem distância da linha de plantio do
dendezeiro, sem estabelecer concorrência.

Para evitar concorrência de ervas, afastar roedores e facilitar a colheita,
capina-se em torno do dendezeiro ou pratica-se o "coroamento". Nos primeiros anos, o raio do
coroamento deve ser de 1,5 m em torno do dendezeiro.

Colheita

A colheita é praticada ao longo do ano, utilizando-se instrumentos
variados, como ferro de cova e foice, para coleta dos cachos. A maturação dos cachos ocorre ao
longo de todo o ano, o que exige que os intervalos de colheita sejam de 10 a 15 dias. O transporte
dos cachos para o beneficiamento deve ser o mais rápido possível.

Um plantio bem conduzido propicia uma produção comercial, ao final
do terceiro ano após o plantio, de 6 a 8 toneladas de cachos por hectare. No oitavo ano, a
produção pode alcançar de 20 a 35 toneladas de cachos por hectare. Até o décimo sexto ano, esse
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nível de produção se mantém declinando, ligeiramente, até fim da vida útil produtiva do
dendezeiro, que é de 25 anos. O rendimento do óleo de dendê chega a 22% do peso dos cachos e
o rendimento do óleo de palmiste chega a 3% do peso dos cachos.

Beneficiamento

O beneficiamento deve ser iniciado logo após a colheita, sendo
composto das etapas de esterilização e debulha, digestão da polpa e prensagem, descascação da
semente e prensagem.

Na etapa de esterilização, o cacho é submetido ao vapor a água a 130ºC e
2kg/cm2 de pressão, por 60 minutos. Isso evita o desenvolvimento da acidez e facilita o
desprendimento do fruto. Em seguida, o cacho é levado ao debulhador, para separar os frutos.

Na etapa de digestão da polpa e prensagem, os frutos vão ao digestor,
para liberar o óleo das células oleíferas, e a massa que sai do digestor é prensada, extraindo-se o
óleo. O que resta, sementes e fibras, passa pelo desfibrador, para liberar a semente.

Na descascação, as sementes são levadas ao polidor, que retira restos de
fibra, e depois ao secador e à descascadora centrífuga, onde são quebradas. Depois de separadas
das cascas, as amêndoas são trituradas e prensadas, para liberar o óleo e a torta de palmiste. O
óleo é então depurado e armazenado.

O óleo de dendê, proveniente da prensagem, passa por um clarificador,
que elimina mucilagens e impurezas, e pelo depurador, que elimina grande parte da umidade.
Após passar por um secador, o óleo de dendê é armazenado em tanques providos de sistema
aquecimento.

6. OUTRAS CULTURAS

Além da mamona e do dendê, o biodiesel pode ser produzido a partir de
óleos vegetais oriundos de outras culturas. Na Bahia, culturas como o algodão, o girassol e a soja
também podem ser cultivadas para produção desse biocombustível.

Algodão

O algodão é cultivado com vistas à produção de tecido. Os restos da
cultura podem ser utilizados para alimentação animal. Assim, o óleo produzido a partir da
semente de algodão pode ter um custo muito baixo.

A maior parte da produção baiana de algodão era proveniente da região
da Serra Geral, localizada no eixo Guanambi-Brumado. As pragas e a falta de chuvas fizeram com
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que o algodão herbáceo passasse a ser cultivado em outras áreas, nas regiões do Médio São
Francisco e Oeste.

Na Serra Geral, o município de Guanambi já teve, em 1988, uma área de
plantio de 330 mil hectares. Essa área foi reduzida para 180 mil hectares. Isso se deveu à
incidência de pragas, notadamente o bicudo e a mosca-branca, e a veranicos, que acontecem há 10
anos no mês de janeiro. Os plantios são de sequeiro, realizados em novembro, utilizando-se os
cultivares CNPA 7H, IAC-20, IAC-22.

No Médio São Francisco, que tem como principal município produtor
Bom Jesus da Lapa, já se plantou em torno de 2.000 hectares de algodão irrigado, com
produtividade de 4500 kg por hectare. Recentemente, houve grande redução no plantio, em
decorrência da incidência das pragas bicudo e mosca-branca. O plantio acontece no mês de
outubro e o cultivar plantado é o CNPA 7H.

Na Região Oeste, Barreiras é o principal município produtor. Nessa
Região, há plantios em regime de sequeiro e irrigação. Os cultivares de algodoeiro Delta Pine, Ita
90 e Codetec são plantados entre meados de novembro e meados de dezembro, sendo o bicudo,
o pulgão e a lagarta-do-cartucho as principais pragas.

Girassol

O girassol é uma importante alternativa para o pequeno e médio
agricultor. É uma cultura de ampla capacidade de adaptação às diversas condições de latitude,
longitude e luminosidade. A oleaginosa apresenta também alta tolerância ao déficit hídrico,
peculiar ao clima baiano. O seu ciclo produtivo, considerado curto, é de 65 a 110 dias.

Nas regiões produtoras de grãos, o girassol pode ser utilizado como
opção de rotação e sucessão de culturas. Isso porque a cultura melhora as características físicas do
solo, influenciando na rentabilidade dos plantios que se seguem. O girassol tem um sistema
radicular profundo, capaz de trazer nutrientes para a superfície, desde que não haja impedimentos
físicos ou químicos.

Outra vantagem é que, no processo de colheita mecânica, os caules e as
folhas caem sobre o solo, criando uma forragem que o protege dos raios solares. Ressalte-se,
ainda, que a torta do girassol pode ser amplamente utilizada na alimentação animal, devido à
inexistência da ricinina tóxica, presente em outras oleaginosas, como a mamona.

O girassol apresenta, ainda, baixa incidência de pragas e doenças. Esses
fatores poderão contribuir para atrair os produtores baianos para o seu cultivo, visando atender à
demanda de biodiesel.

O amplo aproveitamento do girassol concorre ainda para o sucesso da
cultura. Para cada tonelada de grãos, são produzidos cerca de 400 quilos de óleo, 250 quilos de
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casca e 350 quilos de torta, com 45 a 50% de proteína bruta. E, no período de florescimento, para
cada hectare plantado, pode-se produzir entre 20 e 40 quilos de mel.

Soja

Na Bahia, a soja encontrou condições muito favoráveis ao seu cultivo.
Em 2000, já havia 700 mil hectares cultivados com essa oleaginosa. Isso permitiu uma produção
superior a 1,5 milhão de toneladas, com rendimento médio de 2.143 quilos por hectare. Esse
cultivo atraiu indústrias de esmagamento para a produção de óleo e farelo de soja, além de
agroindústrias de ração para suínos e aves.

O Oeste Baiano é a principal região de produção da soja, com destaque
para os municípios de Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Formosa do Rio Preto.

Em 2004, a área plantada no Estado da Bahia foi de 870 mil hectares.
Nesse ano, foram produzidos 2,35 milhões de toneladas, atingindo-se a produtividade média de
2.700 quilos por hectare.

A capacidade instalada para o processamento da soja era, em 2002, de 5,4
toneladas por dia. Esse valor representava, na época, 4,94% da capacidade total do país, que era
de 110 mil toneladas por dia.

A substituição do uso de farinha de carne pelo farelo de soja como
ingrediente de rações é a principal fonte de demanda. Na Europa, em razão do “mal da vaca
louca”, a demanda aumentou muito. Prevê-se, ainda, um aumento do consumo de carne suína e
de frango, também alimentados com ração à base de farelo de soja.

Além disso, a utilização do óleo de soja em indústrias não-tradicionais,
como o biodiesel, deve aumentar significativamente a demanda por esse produto, com a
instalação das indústrias transformadoras ao lado das processadoras.

Destaque-se, contudo, que o aumento das exportações para o mercado
asiático pode diminuir a oferta de óleo de soja para a produção de biodiesel. Registre-se, ainda,
que existem dificuldades de logística para integração da produção da oleaginosa, do seu
esmagamento, da produção de biodiesel e da sua distribuição.

Ressalte-se, por fim, que é baixo o teor de óleo do grão de soja, em torno
de 18%. Do restante, 82%, produz-se farelo, que é utilizado, principalmente, para alimentação
animal.
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7. ÓLEOS E GORDURAS RESIDUAIS

Outra opção de matéria-prima para a produção do biodiesel é a
reutilização de óleos e gorduras vegetais residuais de processos de fritura de alimentos. Esses
óleos têm se mostrado muito atraentes, na medida em que podem ser aproveitados após sua
utilização alimentar.

Observa-se que apenas uma pequeno percentual desses óleos residuais
vem sendo coletado, sendo que a maioria ainda é eliminada por meio do sistema de esgoto e lixo.
Isso gera uma sobrecarga adicional para o tratamento desses despejos.

Visando a avaliar a possibilidade de uso desses “resíduos” para produção
de biodiesel na Bahia, a UESC realizou uma pesquisa nas cidades de Salvador, Ilhéus e Itabuna
para produção de biodiesel.

Foram entrevistados 93 estabelecimentos comerciais do setor alimentar
em Salvador, 66 em Ilhéus e 62 em Itabuna. Pelo levantamento, nota-se que os principais óleos e
gorduras residuais descartados nas três cidades foram, em ordem decrescente de volume: óleo de
soja, azeite de dendê e gordura vegetal hidrogenada.

O volume total de óleos residuais descartados pelos estabelecimentos
pesquisados foi de 690 toneladas por ano em Salvador e 73 toneladas por ano em Ilhéus e
Itabuna.

A pesquisa da UESC estimou, ainda, um potencial de óleos e gorduras
residuais economicamente coletáveis de 4.500 toneladas por ano em Salvador, 234 em Itabuna e
144 em Ilhéus. O potencial de óleos residuais coletáveis no Brasil é estimado em 1,8 quilo por
ano per capita.

A partir dos dados levantados e das estimativas feitas sobre o volume de
óleos residuais não reaproveitados nas cidades de Salvador, Ilhéus e Itabuna, constata-se que
existe potencial para a instalação de uma planta de transesterificação de pequeno porte em
Salvador, com capacidade de 3.000 toneladas por ano.

As necessidades de matéria-prima da planta piloto da UESC podem vir a
ser atendidas com os resíduos coletados no eixo Ilhéus-Itabuna, a partir do desenvolvimento de
um sistema adequado de coleta e pré-tratamento desses resíduos gordurosos.

Em março de 2000, o custo de produção do biocombustível a partir de
óleos residuais equiparou-se ao preço do diesel ofertado nas bombas dos postos de Ilhéus e
Itabuna. Espera-se que esse custo possa ser reduzido com o aumento da escala de produção.
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Um dos grandes pontos fortes do uso de óleos residuais para produção
de biodiesel é o positivo impacto ambiental, pois dá uma destinação economicamente eficiente e
ecologicamente adequada aos resíduos alimentares gordurosos.

8. A PRODUÇÃO DE BIODIESEL NA BAHIA

O Estado da Bahia apresenta significativas vantagens para a produção de
biodiesel, haja vista apresentar muitas opções de matéria-prima, alta capacitação tecnológica e
uma indústria de óleos vegetais já desenvolvida.

A Bahia tem a possibilidade de orientar a produção do biodiesel de
acordo com as várias vocações regionais, como mostrado abaixo:

- Salvador: óleos e gorduras residuais;

- Oeste baiano: soja;

- Semi-árido: mamona;

- Litoral: dendê.

A implantação das cadeias produtivas relativas ao biodiesel pode trazer
grandes benefícios socioeconômicos para esse Estado, tais como:

- interiorização do desenvolvimento, propiciando o desenvolvimento de economias regionais,

principalmente do semi-árido;

- geração de empregos diretos, principalmente no meio rural, fixando o homem no campo;

- agregação de valor às matérias-primas locais;

- produção e oferta regionalizada desse biocombustível;

- redução de custos em projetos de eletrificação rural;

- geração de novos negócios pelo grande volume de co-produtos.
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Principais dificuldades

Apesar do potencial existente na Bahia, existem fatores restritivos à
implantação e consolidação de uma economia do biodiesel no Estado. Discriminam-se, a seguir,
as principais dificuldades agroeconômicas e de infra-estrutura:

- ainda não foi liberado o zoneamento agroecológico de todas oleaginosas;

- faltam contratos de garantia de compra do produtor e de preços mínimos;

- carência de linhas de financiamento para ampliar os plantios das várias oleaginosas;

- é necessário desenvolver maiores pesquisas para seleção de variedades e sistemas de cultivo de

baixo impacto ambiental;

- a área plantada com oleaginosas no Estado é insuficiente para atender a demanda adicional

gerada pelo biodiesel. Um exemplo disso é que a área hoje plantada com mamona é suficiente

apenas para abastecer as indústrias atualmente instaladas na Bahia. Os volumes requeridos pelo

mercado energético são muito maiores;

- competição por outros usos da matéria-prima;

- dificuldade de acesso ao crédito por conta de pequenos produtores rurais.

Para eliminação dos gargalos agroeconômicos, é necessário ampliar a área
plantada com oleaginosas no território estadual, promover ações junto ao Ministério da
Agricultura para liberação do zoneamento agroecológico realizado pela EMBRAPA, identificar
linhas de crédito para apoio ao setor e apoiar estudos e pesquisas agronômicas.

Algumas dificuldades de infra-estrutura para a consolidação do biodiesel
na Bahia são as seguintes:

- precária infra-estrutura viária, o que dificulta o acesso e a articulação entre os vários agentes

da cadeia produtiva;

- ausência de definição de uma logística de coleta e processamento de matéria-prima, de óleos

vegetais, de gorduras residuais e do próprio biodiesel.
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9. ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

A mamona e o dendê são, de fato, as principais oleaginosas para a
produção de biodiesel na Bahia. O dendê deve ser a cultura que proporcione um biodiesel de
menor custo, se comparado à mamona.

A soja e o algodão, cujo principal produto não é o óleo, também são
ótimas culturas para a produção de matéria-prima visando à fabricação de biodiesel. Assim, o óleo
produzido pode ter um custo menor que o óleo de mamona.

O girassol é uma cultura recente na Bahia, mas que apresenta também
um grande potencial. O girassol e, principalmente, a mamona têm a grande vantagem de poder
gerar renda para a agricultura familiar.

A tabela 4 mostra a área cultivada, a produção e a produtividade dessas
oleaginosas no Estado da Bahia na safra 2004/2005.

Tabela 4 - Dados de produção das principais oleaginosas da Bahia.

OLEAGINOSA Área Cultivada
 (hectares)

Produção
(toneladas)

Produtividade
 (quilos/hectare)

ALGODÃO 233.100         804.195    (caroços) 3.450
DENDÊ 41.690        167.594    (cachos) 4.020
MAMONA 172.000        129.000    (sementes) 750
SOJA 870.000     2.349.000    (grãos) 2.700
GIRASSOL 52.800          82.200    (sementes) 1.557

A tabela 4 mostra uma produtividade muito baixa para o dendê e para a
mamona. Na safra anterior, a produtividade da mamona foi próxima de 1.000 quilos de semente
por hectare. Um dendezeiro plantado e tratado com boa técnica pode produzir, pelo menos,
16.000 quilos de cachos por hectare, enquanto que a mamona pode chegar a 3.000 quilos de
sementes por hectare.

A tabela 5 mostra o rendimento do algodão, do dendê, da mamona, da
soja e do girassol para a produção de biodiesel.
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Tabela 5 - Produção de biodiesel por hectare (safra 2004/2005 da Bahia).

OLEAGINOSA Produtividade
 (quilos/hectare)

Rendimento
  (m3 de óleo/tonelada)

Produtividade
 (litros/hectare)

ALGODÃO (semente) 1.900 0,150 285
DENDÊ (cacho) 4.020 0,200 804
MAMONA (semente) 750 0,480 360
SOJA (grão) 2.700 0,180 486
GIRASSOL (semente) 1.557 0,420 654

Ressalte-se, contudo, que a produtividade do dendê e da mamona podem
ser quatro vezes maior que a mostrada na tabela 5. O desenvolvimento dessas culturas, entre
outras, pode ser uma importante atividade para geração de renda e cidadania para os pequenos
produtores baianos.

O Estado da Bahia tem condições de ser o grande produtor nacional de
biodiesel. Entretanto, são necessárias ações para implantar a cadeira produtiva desse
biocombustível, tais como:

- apoiar a consolidação das cadeias produtivas de oleaginosas do estado da Bahia, no âmbito de

arranjos produtivos locais;

- melhorar a infra-estrutura para o transporte das sementes, do óleo vegetal e do biodiesel;

- desenvolver uma logística visando a promover a integração entre as atividades de produção e

esmagamento de oleaginosas, fabricação e distribuição de biodiesel;

- apoiar a implantação das plantas de produção de biodiesel em diversas escalas;

- aumentar a produtividade do cultivo de oleaginosas.

10. CONCLUSÃO

O mercado legal criado para o biodiesel abre possibilidades para o
desenvolvimento de vastas regiões, que podem ter na produção de oleaginosas a principal
atividade econômica. A produção de biodiesel pode ser uma importante atividade para o
desenvolvimento baiano, principalmente da agricultura familiar.
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A experiência baiana na produção de óleos vegetais, principalmente de
mamona e dendê, e os incentivos fiscais criados para a agricultura familiar fornecer matérias-
primas para a produção de biodiesel criam uma grande oportunidade para o Estado da Bahia.

 Esse Estado precisa, então, inserir-se no esforço nacional e mundial de
substituição dos combustíveis fósseis e apoiar a produção e o uso de um combustível totalmente
renovável, menos agressivo ao meio ambiente e viável do ponto de vista socioeconômico.
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