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RESUMO 

 

 

 

A introdução do biodiesel na matriz energética nacional começa a se concretizar a partir de 

2005 com a implementação do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB). 

Este vem ancorado em três pilares: a inclusão social (por meio da agricultura familiar), a 

sustentabilidade ambiental e a viabilidade econômica. O PNPB consiste em um conjunto de 

normas, que se transformaram em ações e se distribuíram por quase todo o território nacional. 

Nossa reflexão parte do princípio de que os lugares acolhem as atividades produtivas de 

formas diferenciadas e, sendo assim, a realização do circuito espacial da produção do 

biodiesel dependerá de vários fatores, dentre eles a configuração do território que receberá 

esse novo nexo econômico. Entendendo que os lugares, por seu conteúdo técnico, determinam 

a realização das atividades produtivas, foi possível constatar que a inserção deste circuito 

espacial de produção no Rio Grande do Norte, revela a realidade expressa no território 

nacional, onde alguns lugares são dotados de um conteúdo técnico privilegiado e outros 

extremamente carentes de infraestruturas.  Como nossa pesquisa pôde confirmar, no circuito 

espacial de produção do biodiesel isso se expressa na forma como as usinas estão distribuídas 

no território nacional (a maioria no Centro-Sul), na participação mais expressiva dos 

agricultores familiares do Sul do país na oferta de matéria-prima para a produção de biodiesel 

e na principal matéria-prima utilizada para a produção desse agrocombustível (a soja, cujo 

circuito produtivo é altamente tecnificado e consolidado). Já no projeto de materialização do 

PNPB, no que tange aos assentamentos e comunidades do Rio Grande do Norte, pudemos 

verificar que o “evento” ou advento de sua realização encontrou um meio técnico carente de 

infraestruturas, que precisaria ser moldado às necessidades da produção, ou seja, para cultivar 

a mamona ou o girassol, seriam necessários insumos e implementos que os agricultores não 

dispunham. Diante do exposto, a pesquisa conclui que, nos moldes propostos até então, o uso 

do território do Rio Grande do Norte para este circuito tem se resumido à realização de 

experiências, seja no que se refere à participação dos agricultores familiares, enquanto 

fornecedores de matéria-prima, seja no desenvolvimento de pesquisas na etapa da produção 

do óleo combustível pela Petrobras. Tal constatação partiu da investigação realizada a partir 

do conceito de “circuitos espaciais de produção”, que permitiu a verificação das etapas do 

circuito que se esboçaram no território potiguar. Quanto à inserção dos agricultores familiares 

do RN neste circuito produtivo, a pesquisa revela que, nos moldes como vem sendo realizada, 

ela está fadada ao fracasso, indicando que a inclusão social preconizada pelo PNPB não se 

realizará, e que esse circuito produtivo se apoia na mesma lógica concentradora e excludente 

do circuito espacial de produção do etanol.  

 

Palavras-Chave: Biodiesel, Circuitos espaciais, agricultura familiar, território 
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ABSTRACT 

 

 

 

This research aims to understand the use of the territory from the Rio Grande do Norte to the 

circuit spatial of production from the  Biodiesel understanding it as part of the national 

context. The introduction of biodiesel into the Brazilian energy matrix begins to take shape in 

the year 2005 with the implementation of the National Program for Production and Use of 

Biodiesel (NPPB). This is anchored on three pillars: social inclusion (through family 

agriculture), environmental sustainability and economic viability. The NPPB consists of a set 

of standards, which turned into shares and distributed by almost all the national territory. Our 

reflection assumes that the places accommodating different forms of productive activities and, 

thus, the performance of the circuit space of biodiesel production depends on several factors, 

including the configuration of the territory they receive this new nexus economic. 

Understanding that the places by their technical content determine the realization of 

productive activities, it was found that the inclusion of this circuit space production in Rio 

Grande do Norte, reveals the reality expressed in the national territory, where some places are 

endowed with a privileged technical content and other extremely poor infrastructure. As our 

research could confirm the circuit space of biodiesel production that is expressed in the way 

plants are distributed within the country (mostly in South-Central), in more significant 

participation of small farmers in the South in the supply of raw material for the production of 

biodiesel and the main raw material used for the production of agrofuels (soybeans, whose 

production sector is highly consolidated and technified). Already the project materialization 

of NPPB regarding the settlements and communities of the Rio Grande do Norte State, we 

observed that the "event" or advent of realization encountered a technical means lacking in 

infrastructure that need to be molded to the needs of production, or is to cultivate castor beans 

or sunflower would be needed inputs and implements that farmers don´t have. Given the 

above, the research concludes that, as proposed previously, the use of the territory of Rio 

Grande do Norte to this circuit has summarized the performance of experiments, either with 

regard to the participation of family farmers as suppliers of raw materials, including the 

development of related research in the stage of production fuel oil by Petrobras. This finding 

came from research done from the concept of "spatial circuits of production," which allowed 

the verification of the circuit that steps outlined in “Potiguar” territory. Regarding the 

inclusion of family farmers in the productive circuit in RN, research reveals that, in the 

manner as has been done, it is doomed to failure. Furthermore, we dare say that this 

persistence in trying to put these family farmers, the way is being made, and the resulting 

successive failures, indicating that social inclusion advocated by NPPB not take place, and 

that this production circuit relies on the same logic circuit concentrated and exclusive space 

for ethanol production.  

 

 

Keywords: Biodiesel, Space Circuits, Family Farming, Territory 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  Foi principalmente com base no discurso da finitude dos combustíveis fósseis e das 

mudanças climáticas que o mundo passou a investir nas energias “renováveis”. Esses 

investimentos em energias renováveis, porém, vem acontecendo gradativamente, geralmente 

impulsionados pela grande dependência das sociedades em relação aos combustíveis fósseis e 

pelas crises que de tempos em tempos rondam o setor petrolífero. 

  A preocupação do homem com o futuro e a perspectiva de se ver desprovido do 

conforto e da segurança que ao longo da vida perseguiu, faz com que a cada dia ele se supere 

diante dessa possibilidade. É essa perspectiva que move os agentes hegemônicos, fazendo 

com que busquem cada vez mais desenvolver técnicas que lhes possibilitem superar os 

possíveis obstáculos que a natureza possa impor ao “desenvolvimento”. Assim, diante desse 

quadro, os países, principalmente os denominados de centrais, passaram a investir no 

desenvolvimento de pesquisas que lhes permitissem no futuro, superar essa dependência dos 

recursos naturais finitos. 

 No Brasil não é diferente, desde a década 1970 se investe na produção de 

agrocombustíveis, com a implantação do Proálcool em 1975 e o Plano de Produção de Óleos 

Vegetais para Fins Energéticos (PRÓ-ÓLEO, de 1980). “Os imediatos resultados do 

PROÁLCOOL, como a competitividade econômica frente à gasolina, fizeram com que esse 

programa recebesse mais atenção e investimentos em detrimento dos de óleos vegetais” 

(PIRES DO RIO, 2011, p. 36). 

  As pesquisas com biodiesel acontecem desde a década de 1980. Essas, no entanto, por 

muito tempo não tiveram a devida atenção. Só mais recentemente, elas saíram das instituições 

de pesquisa e se inseriram na pauta das discussões da política nacional. Na verdade, os 

estudos conduzidos no Brasil levaram ao desenvolvimento de uma tecnologia para a produção 

de biodiesel que rendeu ao Brasil a primeira patente de produção de biodiesel. Ainda assim, 

por muito tempo o Brasil deixou esse projeto de lado. 

Se no Brasil o projeto para produzir biodiesel foi abandonado, o mesmo não aconteceu 

na Europa, que passou a desenvolver pesquisas e em pouco tempo começou a produzir 

comercialmente. Exemplo que posteriormente foi seguido por outros países.  

Nos últimos anos, obedecendo a uma necessidade do mercado, em função das 

recorrentes “crises” do petróleo e da consequente necessidade de substituição desse recurso, 

as pesquisas, que já eram realizadas, foram intensificadas a fim de dar suporte ao início de um 

processo de transição energética e ao fortalecimento do setor de energia. Essas ações 
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sistêmicas culminaram com a implementação do Programa Nacional de Produção e Uso do 

Biodiesel (PNPB), em Janeiro de 2005 e à Lei no. 11.097 de 13/01/2005.  

 Como as experiências realizadas davam conta de que o biodiesel poderia ser produzido 

a partir de diversas oleaginosas e, diante da experiência do PROÁLCOOL, que se 

transformou num setor altamente concentrador de renda, mais a perspectiva de que a mamona 

- considerada altamente resistente às condições do semiárido –, pudesse ser utilizada na 

produção desse agrocombustível, criou-se o ambiente perfeito para a inserção dos agricultores 

familiares no PNPB como fornecedores de matéria-prima para as empresas produtoras de 

biodiesel. E, se havia ainda alguma dúvida sobre essa possibilidade, a presença de um 

presidente (Luís Inácio Lula da Silva) com forte apelo popular no poder tratou de dirimí-la. 

Assim, estavam postas todas as condições para a concretização dessa proposta.  

Podemos afirmar que o PNPB diz respeito a um conjunto de normas, que se 

transformaram em ações e se distribuíram por quase todo o território nacional. Entretanto, os 

lugares acolhem as atividades produtivas de formas diferenciadas e, sendo assim, a realização 

desta atividade dependerá de vários fatores, dentre eles a configuração do território que 

receberá esse novo nexo. Dessa forma o circuito espacial da produção do biodiesel se 

distribuiu por lugares com características completamente distintas e os resultados dessa 

inserção também foram diferentes. Do que foi exposto depreende-se que “o território 

condiciona a localização dos atores, pois as ações que sobre ele se operam dependem de sua 

própria constituição” (SANTOS & SILVEIRA, 2008). Isso fica claro na pesquisa, quando 

buscamos entender como este circuito é inserido no estado do Rio Grande do Norte. 

Nesses quase dez anos de implantação do PNPB, muita coisa mudou, e uma 

observação atenta dos dados, confirma as diferenciações espaciais (SANTOS, 1999) presentes 

no território, mostrando a predominância da soja na produção, além da concentração das 

atividades, sobretudo, no Centro-Sul do país. Enfim, muitas são as discrepâncias 

demonstradas pela simples observação da representação cartográfica dessas atividades no 

território, expondo as diferenças de densidades técnicas (SANTOS & SILVEIRA, 2008) entre 

as regiões do país. Essa constatação relaciona-se em nosso estudo, com o fato de que o Rio 

Grande do Norte insere-se nesse circuito de uma forma parcial e instável, que está 

relacionada, entre outras coisas, à sua configuração territorial, ou seja, aos objetos naturais e 

artificiais de seu território e sua capacidade de propiciar o desenvolvimento das atividades. 

Afinal, “na produção de bens materiais e imateriais, segundo as condições dadas de 

tecnologia, capital e tempo, o território tem de ser adequado ao uso procurado e a 
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produtividade do processo produtivo depende, em grande parte, dessa adequação”. (SANTOS, 

1997). 

 A inserção de agricultores familiares norte-rio-grandenses neste circuito torna-os 

dependentes de técnicas, às quais eles não dispõem (sementes modificadas, insumos, 

maquinários etc.). Para fornecer matéria-prima para este circuito os agricultores dependem de 

sementes fornecidas pela Petrobras ou pelo governo do Estado e, em alguns casos, recebem 

também fertilizantes e defensivos agrícolas.  

Para exemplificar essa questão das diferenciações entre os territórios (SANTOS & 

SILVEIRA, 2008), o Rio Grande do Sul, constitui-se um exemplo bem adequado. Nesse 

estado há um amplo conhecimento da cultura da soja (principal oleaginosa cultivada no 

contexto do PNPB para os agricultores desse estado) e os agricultores possuem a 

característica de organização em cooperativas, a fim de se fortalecerem para se manter no 

mercado e, por esse motivo, conseguem ter acesso a um considerável aparato técnico. Os 

estudos e os dados levantados nessa pesquisa mostram que a inserção desses agricultores 

obteve sucesso.  

Já no Rio Grande do Norte, estado cujos agricultores familiares possuem 

características opostas, isto é, não possuem conhecimento amplo sobre o cultivo da mamona e 

nem do girassol (cultivos estranhos ao lugar), não possuem tradição na organização em 

cooperativas e não dispõem de estrutura técnica adequada, os resultados não foram 

satisfatórios. O mapeamento da produção dessas oleaginosas nesse estado demonstra a 

instabilidade deste circuito no RN. Ademais, apesar das duas usinas da Petrobras 

Biocombustíveis instaladas no território, o estado ainda não produz comercialmente.  

A pesquisa detectou problemas como irregularidade dos plantios, dependência de 

insumos, assistência técnica precária, falta de maquinários e falta de água. Fatores que estão 

deixando os agricultores e até mesmo as cooperativas de assistência técnica, que atuam junto 

a eles, totalmente desestimuladas.  

Tendo em vista as discussões sucintamente encaminhadas, levantamos como questão 

central que norteará esse trabalho: de que forma o Rio Grande do Norte se insere no circuito 

espacial de produção do Biodiesel no contexto nacional? Essa questão central originou quatro 

questionamentos mais específicos, a saber:  

- Como as principais atividades do circuito espacial de produção do Biodiesel estão se 

configurando no território brasileiro? 

- Quais atividades do circuito espacial de produção do biodiesel se desenvolvem no RN? 



P á g i n a  | 26 

 

- Quais os principais agentes envolvidos no circuito espacial de produção do biodiesel no RN 

e como eles atuam? 

 - Quem são e qual a forma de participação dos agentes do círculo de cooperação do circuito 

espacial da produção do biodiesel no RN? 

- Como estão distribuídas as atividades do circuito espacial da produção do biodiesel no RN e 

quais os fluxos por ele gerados? 

Com base nas questões formuladas chegou-se ao objetivo geral da pesquisa que 

consiste em compreender o uso do território do Rio Grande do Norte pelo circuito espacial 

da produção do Biodiesel entendendo-o como parte do contexto Nacional.  

Na intenção de oferecer subsídios que dêem conta do objetivo geral da pesquisa, foram 

elaborados quatro objetivos específicos: 

 Refletir sobre a relação território/normas no âmbito do circuito espacial de 

produção do biodiesel e do PNPB; 

 Compreender os circuitos espaciais de produção e o uso do território no 

Período Técnico-Científico-Informacional; 

 Verificar como o circuito espacial da produção do biodiesel está se 

configurando no território brasileiro a partir da distribuição da produção de 

oleaginosas e das empresas produtoras do biodiesel; 

 Entender a atuação dos principais agentes do circuito espacial da produção do 

biodiesel no RN, seus círculos de cooperação e o uso do território pelo 

circuito; 

Determinados os objetivos, é preciso dizer que o presente trabalho aborda o contexto 

nacional a fim de compreender a configuração deste circuito no território brasileiro e a 

inserção do Rio Grande do Norte (RN) nesse contexto, mas tem como principal área de 

abrangência o território do RN, mais especificamente, com ênfase nas áreas onde houve 

cultivo de mamona e de girassol. No decorrer do trabalho serão muito utilizados os termos 

território rural do Mato Grande, do Sertão do Apodi, do Alto Oeste, de Assú
1
-Mossoró, do 

Seridó e do Trairi. Essa terminologia é utilizada pelo Programa Territórios da Cidadania e 

serviu de parâmetro para o levantamento de dados utilizados nessa pesquisa (Mapa 01).  

 

                                                             
1
 Atualmente, parece haver certo consenso sobre a forma correta de se escrever a palavra “Assú”. Porém, ao 

longo dos anos, a grafia foi alterada de Açú para Assu, depois para Açu e posteriormente Assú, como é possível 

constatar no site da prefeitura do município. Porém, a forma Açu ainda é a utilizada pelos órgãos federais, como 

o IBGE, para se referir ao município. Por isso, o leitor poderá encontrar essa forma de escrita em alguns mapas e 

cartogramas deste trabalho. 
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Para o desenvolvimento desse trabalho, buscamos nos aportar num sistema coerente de 

ideias que nos permitiu uma análise do espaço enquanto instância social, uma perspectiva que 

tem o espaço como totalidade. Como afirma Santos (1997), o espaço é constituído por 

elementos intercambiáveis, como o homem, visto aqui enquanto sociedade, além de 

fornecedor de força de trabalho que se insere no circuito espacial a ser pesquisado ou como 

demanda por bens, serviços, ordens, idéias etc., que por sua vez são funções que ficam ao 

encargo das firmas e/ou das instituições; o meio ecológico que se constitui a base física para o 

acontecer; e as infraestruturas, que constituem o trabalho humano materializado no espaço.   

Entendemos que esse intercâmbio entre os elementos de um determinado lugar é que 

dá o tom de especificidade do mesmo, o que permitiu compreender a mediação entre o espaço 

e a realidade concreta.  Em um espaço concreto, cada um desses elementos muda seu papel e 

sua posição no sistema temporal e no sistema espacial. Assim, a cada momento, o valor de 

cada qual deve ser tomado da sua relação com os demais elementos e com o todo. Sendo 

assim, entendemos que o valor desses elementos está diretamente relacionado com o lugar em 

que se encontram, isto é, cada elemento do espaço tem um valor diferenciado em cada lugar. 

De posse dessa compreensão pudemos constatar que uma mesma atividade produtiva se 

realiza de diferentes formas nos diferentes lugares, daí nossa preocupação em estudar a 

configuração dessa realidade em nível nacional, para então buscarmos a compreensão do uso 

do território do Rio Grande do Norte pelo circuito espacial da produção de biodiesel. Nessa 

perspectiva, que tem o espaço enquanto totalidade foi o todo quem explicou as partes. 

Para a identificação dos agentes envolvidos no circuito espacial do biodiesel e seus 

círculos de cooperação a partir do território potiguar, buscamos um embasamento teórico que 

nos permitiu compreender o uso deste território, a partir do conceito de circuito espacial de 

produção, proposta de caráter geográfico que buscamos nas obras de Santos (1986, 1988, 

1997, 1999, 2004), Santos & Silveira (2008), Moraes (1985), Elias (2006). Para a 

compreensão do circuito espacial de produção deste produto propriamente dito e dos círculos 

de cooperação, nos dedicamos à leitura de trabalhos que tratam o circuito espacial de 

produção, de autores como Castillo & Frederico (2010); Castillo (2004, 2005 e 2007), 

Frederico (2004); Frederico e Castillo (2004); Toledo & Castillo (2008), Bernardes e Aracri 

(2010), Botelho (2010), Moraes (1985), Lins (2011), Santos (1986, 1988, 1997), Santos & 

Silveira (2008).  

Neste trabalho também abordamos o conceito de território, tendo como perspectiva a 

identificação do território utilizado pelo circuito espacial da produção do biodiesel, além de 
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nos orientarmos pelo par dialético dos fixos e fluxos, através dos quais investigamos os 

deslocamentos dos fluxos do circuito entre suas origens e destinos.  

Essa escolha também se justifica porque é com base no território que se dão as ações 

do Estado em prol da inclusão dos agricultores familiares na produção de matéria-prima para 

o biodiesel, orientadas pelas particularidades e potencialidades ali detectadas.  

Além da perspectiva de análise por meio dos elementos do espaço, também foi útil às 

nossas reflexões a análise do espaço enquanto um “conjunto indissociável, solidário e também 

contraditório de sistemas de objetos e de ações, não consideradas isoladamente, mas como o 

quadro único no qual a história se dá”. (SANTOS, 2009, p. 63). Entendemos que nesse caso, 

um princípio de método não anula o outro. Sendo assim, compreendemos que o espaço do 

circuito produtivo do biodiesel é composto por objetos e por ações que animam esses objetos, 

e que a distribuição dos objetos se dá de forma estratégica, de modo a atender as necessidades 

do circuito.   

O circuito envolve atividades com elevado grau de desenvolvimento tecnológico, que 

perpassam todas as suas etapas, desde o próprio processo produtivo, ao desenvolvimento e 

produção de insumos até a produção do biodiesel, à sua distribuição e consumos. Para nos 

ajudar a compreender esse universo da técnica e o meio técnico, recorremos a Santos (2004, 

2008a, 2008b, 2009) e Ortega y Gasset (1963). 

Para o entendimento das leis e programas que participam do universo do circuito 

espacial de produção do biodiesel pesquisamos em sites relacionados. Assim, foram visitas 

constantes aos endereços eletrônicos da secretaria da agricultura Familiar do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (SAF/MDA); do Portal do Biodiesel; do Portal da Cidadania; da 

Secretaria de Estado da Agricultura da Pecuária e da Pesca (SAPE); do Ministério das Minas 

e Energia (MME); da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; dentre 

outros.  

A atividade produtiva do biodiesel é recente e encontra-se em constante processo de 

adaptações e aprimoramentos, daí a necessidade de buscar sempre dados atualizados. 

O cultivo de oleaginosas como o girassol e a mamona, experiências que vem sendo 

desenvolvidas no RN, requerem o fornecimento de sementes, a assistência técnica, o uso de 

máquinas, de defensivos agrícolas, e demais insumos necessários. Por trás de todas essas 

necessidades da produção há agentes que se constituem como parte integrante do circuito, 

mas também como integrantes do circulo de cooperação. Em relação aos agentes envolvidos, 

contatamos órgãos e instituições envolvidas no circuito produtivo do biodiesel, seja na 
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prestação de assistência técnica, na aquisição de sementes, na articulação entre a Petrobras e 

os agricultores etc. Assim, entrevistamos representante da Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (EMATER) e das cooperativas que atuam ou atuaram como contratadas da 

Petrobras para prestação de assistência técnica aos agricultores. Essas cooperativas 

contribuíram sobremaneira para que montássemos o quadro das atividades desenvolvidas no 

RN. Assim, entrevistamos representantes da Cooperativa Terra Livre, contratada da Petrobras 

para prestação de assistência técnica aos agricultores familiares que cultivam mamona no 

Oeste do Estado; da Cooperativa dos Ricinicultores de Apodi (COOPERA) e Cooperativa 

Técnica Interdisciplinar de Assessoramento Serviço e Pesquisa (COOTISA), que atuam no 

Alto Oeste e Sertão do Apodi; da Cooperativa de Serviços Técnicos do Agronegócio 

(COOPAGRO), que atua juntos aos agricultores dos territórios rurais do Seridó e do Trairi; e 

da Cooperativa dos Produtores de Canudos (COPEC), que atua junto aos agricultores do 

território do Mato Grande. Estas, também nos ajudaram a compreender o processo de 

circulação que perpassa a instância da produção de matéria-prima.   

Também entrevistamos professores pesquisadores da Universidade Federal Rural do 

Semiárido (UFERSA), localizada em Mossoró, e da Universidade Estadual do Rio Grande do 

Norte (UERN) que desenvolvem pesquisas com outras oleaginosas relacionadas ao processo 

produtivo do biodiesel, já que com o desenvolvimento de pesquisas essas instituições 

colaboram com o circuito produtivo do biodiesel. 

Pesquisamos junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRN), 

que possui um curso Técnico em Biodiesel em sua unidade em Apodi, além de fazer parte de 

programa da Petrobras, para a formação de recursos humanos (PFRH), ambos voltados para a 

área de produção de biodiesel e outras energias ditas renováveis. 

O Estado aparece como um agente de suma importância no circuito espacial do 

biodiesel, na medida em que é ele quem cria e implementa as políticas públicas para o 

desenvolvimento do Programa, ou seja, ele é um importante agente normatizador e, sendo 

assim, procuramos compreender o território também como norma que se materializa por meio 

da ação do Estado através das leituras de Santos (1997, 2004, 2009); Santos & Silveira (2008) 

Antas Júnior (2005); Elias (2006); Nascimento Junior (2009); além do levantamento de Leis e 

Instruções Normativas em sites de órgãos e instituições governamentais. 

Além disso, contatamos a Petrobras a fim de apreendermos como esse processo ocorre 

no RN, isto é, qual o papel representado por esta empresa dentro deste circuito produtivo e 

como se dá a sua atuação.  
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A partir das entrevistas realizadas com representantes das cooperativas de assistência 

técnica, da Petrobras e outros órgãos, foi possível identificar os agentes envolvidos e também 

a localização dos objetos (estruturas) que servem ao circuito e demonstrá-las por meio de 

cartogramas, possibilitando a visualização de como este circuito se espacializa e os fluxos que 

ele desencadeia. Ao todo foram 10 entrevistas realizadas somadas às várias incursões a órgãos 

e instituições como o INCRA, a Secretaria da Agricultura, entre outros. 

No decorrer do trabalho surgem algumas reflexões relacionadas à inserção dos 

agricultores familiares. Muitas dessas reflexões têm o respaldo de outros autores que 

trabalharam a inserção desse segmento em outros estados do Brasil, o que nos permitiu 

algumas comparações que sustentam nossas discussões a respeito das diferenciações entre os 

territórios, no que se refere à forma como os lugares se inserem no circuito produtivo do 

biodiesel. Para tanto, destacamos trabalhos como os de Oliveira (2010), Bernardes (2010), 

Aracri (2010), Cafezeiro (2010), Rossetto (2010), Monteiro e Pinto (2010), Brandão Filho 

(2010), Peixinho & Scopel (2010), dentre outros que tratam tal atividade produtiva.   

O trabalho também contou com a elaboração de vários cartogramas e mapas e que 

demonstram a realidade em nível nacional, como a distribuição da produção das principais 

oleaginosas que servem como matéria-prima para a produção de biodiesel, a localização e a 

evolução da instalação de usinas no território e a produção de biodiesel nos estados. 

Demonstramos a distribuição da produção da soja, do algodão, do girassol da mamona e do 

dendê. Escolhemos essas oleaginosas a partir dos seguintes critérios: a soja por ser a 

oleaginosa mais utilizada na produção do biodiesel; o algodão por ser a terceira oleaginosa 

mais utilizada (em segundo lugar está o sebo bovino); o girassol foi escolhido por ter sido 

incentivado seu plantio no Rio Grande do Norte; a mamona e o dendê por serem as primeiras 

oleaginosas que o PNPB definiu para o incentivo à inserção da agricultura familiar no Norte e 

Nordeste. Com a finalidade de comparação dos dados de localização/produção foram 

escolhidas três séries de dados, 2000/2005/2011. Vale salientar que optamos pelo ano de 2011 

por serem os dados mais atualizados disponibilizados pelo IBGE/SIDRA. Já a escolha do ano 

2000, justifica-se por ser um momento anterior a implementação do PNPB, o que permitiu 

comparar o antes e o depois do incentivo à atividade. Destacamos que com o girassol não foi 

possível seguir nessa mesma orientação devido à indisponibilidade de dados referentes a essa 

oleaginosa na produção agrícola municipal do IBGE/SIDRA. Sendo assim, optamos por 

demonstrar os dados dos anos 2005/2008/2011.   

Quanto ao mapeamento da produção de biodiesel, foram utilizados dados 

disponibilizados pela ANP e foram demonstrados os anos 2005 a 2011. A visualização desses 
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mapas permitiu verificar a evolução da produção e o deslocamento dessa produção para as 

áreas com maior potencial infraestrutural para a mesma.  

Quanto à evolução da instalação de usinas no território, foi demonstrado o período 

2005-2012. Observando esses cartogramas é possível perceber o movimento no território, que 

levou a uma concentração maior dessas atividades no Centro Sul do país.   

Além desses cartogramas, ainda demonstramos por essa via, a quantidade de 

laboratórios autorizados pela ANP para os ensaios e testes de biodiesel, o que nos mostrou 

mais uma vez, a alta concentração desses objetos no Centro-Sul do país. 

 No contexto do Rio Grande do Norte, o uso do recurso cartográfico também foi de 

grande proveito para demonstrar o uso desse território pelo circuito espacial da produção de 

biodiesel. Por meio de mapas pudemos demonstrar as áreas zoneadas para os cultivos; através 

de cartogramas mostramos a produção no período 2004-2011, no caso da mamona, e, 2008-

2011 para o girassol. Revelamos a instabilidade dessas atividades no estado; a forma como os 

objetos do circuito estão distribuídos, incluindo as áreas de plantio; os fluxos desencadeados a 

partir desses objetos fixos; os fluxos de insumos, equipamentos e serviços e; por fim, os 

fluxos de biodiesel oriundos de outros estados para o RN. Demonstrando que há um mercado 

em potencial no estado, que justificaria sua produção local. 

  Convém explicar que, quanto à estruturação da pesquisa, esta se dividiu em três etapas 

distintas, a saber: a primeira e segunda etapas referiram-se à fase exploratória da pesquisa. 

Sendo que a primeira destinou-se ao levantamento de dados secundários (pesquisa de 

trabalhos produzidos sobre os assuntos que se desejava pesquisar). Essa fase da pesquisa 

envolveu o levantamento do referencial teórico metodológico e os trabalhos que discutem o 

assunto alvo da pesquisa, além do levantamento de dados referentes à produção. 

 Na segunda etapa, também de cunho exploratório realizou-se entrevistas com 

representantes de segmentos do circuito e agentes do círculo de cooperação do mesmo. Há 

que se ressaltar que nessa etapa encontramos muitas dificuldades. Primeiro porque a opção 

em trabalhar num contexto estadual resultou em grandes dificuldades no que se refere à 

logística. O que já demonstrou as deficiências do estado e dos municípios visitados no que se 

refere às redes de transporte disponíveis. Além disso, as dificuldades de agendamentos de 

horários com entrevistados, aliadas aos deslocamentos que precisavam ser realizados, 

prejudicaram em muito o trabalho de investigação.  Tanto que, inicialmente, quando 

pensamos a pesquisa, pretendíamos dar mais voz aos agricultores, o que foi inviabilizado 

devido à grande dispersão dos mesmos no território e as dificuldades em fazer o levantamento 

dos agricultores inseridos no programa. Sendo assim, optamos por entrevistar os 
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representantes das cooperativas e fazer a abordagem dos agricultores por meio delas, já que, 

são essas cooperativas que atuam diretamente com esses agricultores intermediando a ação da 

empresa.  

 Realizadas as entrevistas nessa fase da pesquisa, partimos para o terceiro momento, 

que consistiu na tabulação de dados, sistematização das informações levantadas em campo e 

organização dos dados que deram origem aos cartogramas, mapas, tabelas, quadros, 

fluxogramas; imagens etc. Após a organização dos dados para a confecção de mapas e 

cartogramas, dedicamo-nos à análise e redação dos quatro capítulos. 

 No primeiro capítulo da pesquisa discorreu-se sobre a questão da norma enquanto 

categoria jurídica que repercute no uso do território e a norma em suas diversas concepções, 

principalmente aquela que aponta para o território cuja configuração se estabelece como 

norma que regula as ações dos agentes. Neste capítulo também tratamos do conjunto de 

normas que tem origem no âmbito do Estado e que geram as ações do PNPB, no contexto do 

circuito espacial da produção do biodiesel. 

 O segundo capítulo trata dos circuitos espaciais de produção no Período Técnico-

Científico-Informacional, abordando o meio geográfico atual e o uso do território.  

Atentando para o fato de que a técnica permeia todo o circuito espacial do biodiesel e 

que esta é uma lembrança constante no desenrolar de nosso trabalho (ainda que às vezes de 

forma implícita), fazemos algumas reflexões sobre sua importância no entendimento da 

materialidade do território e do circuito espacial de produção do biodiesel. Em outro 

subtópico deste capítulo, discorreu-se sobre os circuitos espaciais de produção, as instâncias 

da produção e os círculos de cooperação numa perspectiva teórica, mas buscando sempre 

atrelá-lo à produção de biodiesel no RN. 

 No terceiro capítulo procuramos demonstrar a forma como o circuito espacial de 

produção do biodiesel está se configurando no território brasileiro resultando em visíveis 

diferenciações no uso do território. 

 O quarto e último capítulo aborda o uso do território norte-rio-grandense pelo circuito 

espacial de produção de biodiesel. Nele procura-se destacar as ações dos principais agentes 

envolvidos no circuito, a localização das atividades, os fluxos que ele engendra e as etapas da 

produção que se desenvolvem no Rio Grande do Norte. 
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2 O PROGRAMA NACIONAL DE PRODUÇÃO E USO DO BIODIESEL (PNPB): AS 

NORMAS E O TERRITÓRIO  

 

 

A fim de trazer maior compreensão sobre este trabalho que aqui começa a tomar 

forma, optamos inicialmente por discorrer sobre os diversos aspectos que envolvem as 

normas, atentando para o fato de que ela se apresenta não só na forma tradicional a que nos 

acostumamos a ver, aquela que ordena as ações das pessoas comuns e das pessoas jurídicas. 

As normas, na verdade, se expressam de diversas maneiras e repercutem no uso diferenciado 

do território.   

  Posteriormente, tratamos das ações do Estado que se materializam por meio do 

Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), já que este abarca um conjunto 

de normas, que acabou por criar um “evento” 
2
 que se difundiu por quase todo o território 

nacional (o circuito espacial de produção do biodiesel), ainda que algumas partes desse 

território tenham recebido apenas algumas etapas do processo produtivo.  

 

2.1 AS NORMAS E O TERRITÓRIO NO CONTEXTO DO CIRCUITO ESPACIAL DE 

PRODUÇÃO DE BIODIESEL 

 
 

As normas podem ser vistas sob diversos aspectos. Existem por exemplo, as normas 

voltadas para os princípios morais intrínsecos a cada sociedade ou à sociedade como um todo. 

Estas regulam as ações dos indivíduos sem que para isso precisem estar escritas ou 

legitimadas por alguma forma de poder supremo. As normas também podem ser identificadas 

através das formas que são um meio de regulação do uso. As vias de mão dupla, as vias para 

ciclistas, as faixas de pedestres, são exemplos de formas que determinam o agir, são 

portadoras de racionalidades e representam normas que se não forem seguidas podem gerar 

                                                             
2 Um evento é ação espacializada a partir de um determinado momento (tempo). Os eventos podem ser naturais e 

sociais ou históricos. Um terremoto, uma enchente, são eventos naturais. Entre os exemplos de evento social ou 

histórico (que envolvem a ação humana) pode-se citar a chegada de uma estrada de ferro, a construção de um 
aeroporto, a criação de uma área industrial ou um golpe militar, uma revolução etc. São ações que repercutem 

em transformações nas relações sociais e/ou econômicas locais. Santos (2009, p. 147-148), explica que “ação e 

evento são sinônimos”. Ainda segundo esse autor, um evento diz respeito a uma ação que se dá num 

determinado momento e cuja duração poderá ser natural (decorrente do próprio evento) e organizacional, como a 

criação de leis e regras que interferem na duração dos eventos. “Os eventos não se dão isoladamente mas em 

conjuntos sistêmicos – verdadeiras „situações‟ – que são cada vez mais objeto de organização: na sua instalação, 

no seu funcionamento e no respectivo controle e regulação. Dessa organização vão depender, ao mesmo tempo, a 

duração e a amplitude do evento” (SANTOS, 2009, p. 149). 
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transtornos que podem inclusive gerar punições aos indivíduos que não se dispuserem a 

segui-las.  

As normas expressas nas formas, na maneira como estão configurados determinados 

territórios, são matéria de nosso interesse na medida em que entendemos que a configuração 

do lugar interferirá na forma como os circuitos produtivos se espacializam. Isto equivale dizer 

que, as formas (naturais e artificiais) estarão entre os fatores que determinarão a maneira 

como cada lugar receberá determinada atividade ou qual etapa da atividade produtiva lhe 

caberá. 

Esta realidade está atrelada ao território como norma, que está condicionado ao uso 

das técnicas (objetos técnicos), mas também às relações sociais. Isso transparece na maneira 

como as atividades das etapas fragmentadas do circuito produtivo do biodiesel se distribuem 

pelo território, demonstrando que “o espaço por seu conteúdo técnico, é regulador [...]” 

(SANTOS, 2009, p. 230). Entretanto, o autor esclarece ainda, que esse “regulador” é também 

regulado “já que as normas administrativas (além das normas internas às empresas), é que, em 

última análise, determinam os comportamentos”. Reconhecendo o exposto, verifica-se que o 

circuito produtivo do biodiesel já nasce amparado por um conjunto de normas criadas pelo 

Estado (o PNPB). A partir desse programa, Leis são sancionadas com a finalidade de regular 

as ações dos agentes que dele participam. Essas leis visam regular a produção (desde a 

aquisição das matérias-primas à forma de inserção de determinados agentes no circuito), as 

formas de estocagem, de transporte, de comercialização e de uso.  Mas a forma como as 

atividades deste circuito estão distribuídas no território brasileiro também refletem dentre 

outras coisas, o conteúdo técnico, normativo e social desses territórios que se dão de maneira 

diferenciada em cada lugar onde se estabelece.  

Além das normas gestadas no âmbito Federal, na medida em que as ações vão 

estruturando as atividades do circuito a partir da implantação de objetos no território, novas 

normas são criadas, não só no contexto Federal, mas também dos estados e municípios que 

passam a criar incentivos a fim de atrair e desenvolver tais atividades em suas unidades. São 

ações voltadas para a autorização de instalação, doação de terrenos e outros incentivos 

voltados para a implantação de usinas em determinados pontos do território. Exemplo disso 

pode ser encontrado no Estado do Paraná, onde o Governador Beto Richa assinou em 

02/03/2011 um protocolo de intenções com a empresa “Potencial Petróleo” para a 

implantação de uma usina de biodiesel a “Potencial Industrial e Comércio de Biodiesel”, a 

qual receberia um investimento de R$ 87 milhões e geraria 120 (cento e vinte) empregos 

diretos. A ação faz parte de uma estratégia do Programa Paraná Competitivo, lançado por esse 
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governador, que visa o incentivo à geração de empregos, através da concessão de incentivos 

para a expansão e implantação de novos empreendimentos no Paraná. Em muitos outros 

exemplos que estão se disseminando principalmente no Centro-Sul do país, os incentivos vão 

mais além, com a doação de terrenos e a redução e/ou o alongamento do prazo para o 

pagamento dos impostos. Essas ações contribuem para um uso diferenciado do território ou 

mesmo para a instalação de uma guerra fiscal ou Guerra dos lugares, como aponta Santos 

(1999).  

   O Estado não é o único ente a regular a vida social, econômica e política. Antas Jr. 

(2005, p. 19) mostra o quanto essa concepção é equivocada, para ele “o território no Ocidente 

é regulado pelo Estado, pelas corporações e pelas instituições civis não estatais, sobretudo 

aquelas de alcance não planetário”. 

 Santos (1994) nos auxilia nessas reflexões, lembrando que as normas se expressam de 

diversas maneiras, para esse autor, 

 

O modo como o território se organiza, dividido entre passado e presente, 
relaciona-se, por sua vez, com as possibilidades atuais de organização, pois 

alguns lugares tornam-se mais aptos que outros, permitindo com que 

determinadas atividades se instalem. Conseqüentemente, o território é 

também uma norma. São normas que derivam das ações e do próprio 
território como se apresenta arranjado”. (SANTOS, 1994, p. 04).  

 

 O fragmento acima demonstra que essa regulação do território não se expressa apenas 

na forma de leis e de normas, se expressam também na forma como estão dispostas as 

infraestruturas. Estas obedecem a uma racionalidade, isto é, as coisas não estão onde estão por 

um simples capricho do acaso. Santos (2009, p. 299), baseado em Horkheimer, esclarece que 

esse processo de racionalização “é decidido pela consciência de uma minoria planejadora 

[...]”.  Atendo-nos a essas reflexões compreendemos que a forma como as atividades do 

circuito produtivo do biodiesel estão espacializadas no território obedece a uma racionalidade 

que privilegia os lugares cuja configuração territorial se diferencia dos demais pela densidade 

técnica que apresenta. Assim, nos lugares dotados de maior conteúdo infraestrutural, como é o 

caso do Centro-Sul do país, haverá maior concentração de usinas, pois estas estarão próximas 

de seus principais fornecedores de matérias-primas, cuja soja é a maior representante. Nessa 

parte do território, além da grande concentração das lavouras de soja, há também uma 

conjuntura infraestrutural estabelecida para dar suporte à produção dessa commodity, (vastos 

campos com matéria-prima abundante, silos, esmagadoras, estradas, portos etc.) que se 

adéqua plenamente ao circuito produtivo do biodiesel. Mediante essa situação, podemos dizer 
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que “o território se impõe como norma” (CATAIA, 2010, p. 6), porque a configuração 

territorial acaba por propiciar a localização e concentração dessas atividades. 

 No que se refere às demais regiões do país inseridas no contexto do circuito produtivo 

do biodiesel, também podemos partir da mesma premissa. Assim, estados que não produzem a 

soja, por exemplo, e que também não dispõem de um aparato infraestrutural que possa 

garantir níveis satisfatórios de produtividade e do fluxo dessa produção, ou possuem número 

reduzido de usinas (caso do Pará e do Ceará) ou nem mesmo as possuem. No entanto, ainda 

assim eles estão inseridos no contexto dessa produção, seja por meio de pesquisas 

desenvolvidas nesses estados ou pela inserção de agricultores familiares como fornecedores 

de matéria-prima para a produção.  

 

 

2.2 O CIRCUITO ESPACIAL DE PRODUÇÃO DO BIODIESEL E A NORMATIZAÇÃO: 

O PROGRAMA NACIONAL DE PRODUÇÃO E USO DO BIODIESEL (PNPB) 
 

 

 Os sistemas de normas concebidas pelo Estado são de fundamental importância para a 

concretização das dinâmicas produtivas atuais. Afinal, as normas por ele concebidas terminam 

por formar um conjunto de informações que contribuem para o uso racional do território, por 

meio da ação do capital.  

 

[...] no período atual, a “organização” das “coisas” passa a ser um dado 
fundamental. Daí a necessidade de adoção, de um lado, de objetos 

susceptíveis a participar dessa ordem e, de outro lado, de regras de ação e de 

comportamento a que se subordinem todos os domínios da ação 

instrumental. (SANTOS 2009, p. 228).  

 

Nesse sentido, o Estado se apresenta como um agente imprescindível à organização do 

uso do território. Ocorre que na maioria das vezes o Estado se subordina aos interesses do 

mercado, e deixa de exercer o seu papel de planejador do território em prol de um 

desenvolvimento nacional, voltado para os interesses sociais locais. 

Agindo assim, o Estado acaba por criar condições para que o território passe a ser 

regido pela política das empresas (usado como recurso) que vêem nele um agente facilitador 

para sua atuação.  

No que se refere à produção de biodiesel em nível nacional, apesar de o Estado 

mostrar um papel de destaque, atuando nas mais diversas instâncias, e do conteúdo social que 
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tenta imprimir através dos incentivos à inserção da agricultura familiar nesse circuito 

produtivo, já é perceptível o poder de atuação das empresas, até mesmo pela forma como elas 

se organizam e se espacializam no território (aspecto que será evidenciado no próximo 

capítulo). É por esse motivo que consideramos que “o circuito produtivo do biodiesel” é um 

evento que se difundiu por quase todo o território nacional (espacialidade), a partir de um 

determinado momento (tempo), mas se distribuiu pelos lugares de forma desigual.  

Santos (2009, p. 150-151), se refere ao evento como um acontecimento que se dá num 

determinado tempo e espaço conforme as possibilidades que este oferece, inclusive por existir 

neste espaço, uma junção de diversos eventos que formam uma “combinação coerente” que 

propicia a ocorrência de um novo evento. Assim, o “evento” da produção de biodiesel passa a 

se dar num determinado tempo e em determinados espaços (lugares), de acordo com as 

possibilidades que estes oferecem, e que estão relacionadas às características naturais, 

técnicas ou organizacionais desses espaços.  

No circuito espacial da produção de biodiesel o Estado tem um papel preponderante, 

isso porque, é ele que, a princípio, é o agente que normatiza o uso do território em nível 

nacional, regional e local para essa produção. O que significa dizer que todos os agentes e 

suas respectivas atividades estão sujeitos a um conteúdo normativo. A ação do Estado 

acontece das mais diversas formas, materiais e imateriais e tece grande parte do circulo de 

cooperação para o circuito produtivo do biodiesel. Dentre essas ações podemos citar o 

desenvolvimento de pesquisas nas instituições públicas de ensino e pesquisa; a formulação de 

políticas e diretrizes de energia; a disseminação das idéias de “combustível social”, inclusão 

social, geração de emprego e renda etc., por meio do próprio PNPB; a concessão do “Selo 

Combustível Social” e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF), atribuições do MDA; o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, sob 

responsabilidade do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) e da 

Empresa de Pesquisas Agropecuárias (EMBRAPA), que desenvolve pesquisas voltadas para o 

melhoramento das sementes oleaginosas, além de elaborar o pacote tecnológico a ser posto 

em prática na fase agrícola da produção das oleaginosas. 

As linhas de financiamento internas específicas para projetos de produção de 

biodiesel, com destaque para o Programa de Apoio a Investimentos em Biodiesel do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e ao Programa BB de Apoio à 

Produção e Uso de Biodiesel do Banco do Brasil (BB), são ações atreladas ao Programa do 

biodiesel que visam beneficiar tanto a Agricultura familiar quanto (e principalmente), as 

empresas processadoras (usinas).  
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E, por fim, outra forma de atuação do Estado se dá através do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI), que é responsável pelo Módulo de Desenvolvimento 

Tecnológico do PNPB.  

De acordo com a Cartilha produzida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(2010), o PNPB é um programa interministerial que tem como objetivo a implementação da 

“cadeia” de produção do biodiesel no Brasil. Ainda de acordo com essa cartilha, as principais 

diretrizes do programa são: 

 

   Implantar um programa sustentável, promovendo inclusão social através da 

geração de renda e emprego; 

    Garantir preços competitivos, qualidade e suprimento; 

    Produzir o biodiesel a partir de diferentes fontes oleaginosas, fortalecendo as 

potencialidades regionais para a produção de matéria prima. 

(BRASIL/SAF/MDA, 2010, p. 7) 

 

No que se refere à sua institucionalização, o PNPB  

 

[...] é conduzido por uma Comissão Executiva Interministerial (CEIB), que 

tem como função elaborar, implementar e monitorar o programa, propor os 
atos normativos necessários à sua implantação, assim como analisar, avaliar 

e propor outras recomendações e ações, diretrizes e políticas públicas.  

(BRASIL/SAF/MDA, 2010, 7). 

 

O Grupo Gestor do PNPB está localizado no Ministério de Minas e Energia, que conta 

com a participação de representantes da ANP, Embrapa, Petrobrás e BNDES, além de 

membros dos ministérios envolvidos.  Este grupo gestor tem a responsabilidade de 

acompanhar todo o processo operacional do programa. 

Quanto a seu marco regulatório, o Governo Federal definiu como prioridade a 

ampliação da produção e consumo em escala comercial e de forma sustentável, com enfoque 

na inclusão social e no desenvolvimento regional, através da diversificação das matérias-

primas e das regiões produtoras, visando gerar emprego e renda. 

O PNPB foi lançado em dezembro de 2004, como iniciativa do Governo Federal e 

oficializado através da lei nº 11.097 de 13 de Janeiro de 2005 (Anexo A). Essa Lei define o 

biodiesel como um 

[...] combustível para motores a combustão interna com ignição por 

compressão, obtido por fonte renovável e biodegradável que possa substituir 
parcial ou totalmente o óleo diesel de origem fóssil, e que atenda à 

especificação técnica definida pela Agência Nacional de Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (Lei n° 11.097, de 13 de janeiro de 2005). 
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 A mesma Lei também faz esclarecimentos sobre a constituição do produto biodiesel, 

explicando que esta se dá a partir de uma mistura de ácidos graxos, através da reação de 

transesterificação de triglicerídeo com álcool (metanol ou etanol) na presença de um 

catalisador, tendo a seguinte proporção de componentes: 87% óleo vegetal; 12% álcool e 1% 

catalisador. O Produto resultante deste processo tem a seguinte composição: 86% de óleo 

biodiesel; 9% de glicerina; e 5% de álcool reprocessado.  

 Convém esclarecer que a identificação dos percentuais de adição é designada pela letra 

B(X), ou seja, B mais a variável do coeficiente de adição. Assim, a adição de 2% de biodiesel 

ao diesel de petróleo se identifica como B2, 5% como B5 e assim consecutivamente, até 

chegar ao biodiesel puro, designado B100. 

O Governo definiu como metas para o Programa a adição gradativa desse combustível 

na matriz energética brasileira. Assim, inicialmente foi autorizado o uso de 2% de mistura de 

Biodiesel ao óleo diesel oriundo do petróleo, especificação que se tornou obrigatória em 2008. 

O Governo previa até 2013, a adição de 5% (B5) de Biodiesel a todo o diesel consumido no 

país. Previa também que estes percentuais poderiam sofrer alterações e antecipações, 

dependendo da capacidade produtiva instalada, da produção de matérias-primas e do 

comportamento da demanda.  Assim, este prazo foi antecipado, passando a adição de 5% a 

acontecer no ano de 2010 (Figura 01).  

 

 

 

 

 

Fonte: SAF/MDA, 2012. 

 

2.2.1 O Selo Combustível Social: Agricultura familiar x empresas 

 

 O marco regulatório do programa prevê o estabelecimento de contrato de “parceria” 

entre agricultores familiares ou suas cooperativas e as empresas processadoras de matéria-

prima.  Uma iniciativa que estimula a interação entre agricultores familiares e produtores de 

biodiesel. 

Jan/Jun2008 

 

2% 

 

Jul/2008 a  

Jun/2009 

3% 

(obrigatória) 

Jul a 

Dez/2009 

4% 
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5% 

 

Figura 01: Evolução do percentual de adição de biodiesel ao diesel de petróleo 
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 Salientamos que o termo “agricultor familiar”, aqui será tomado segundo definição da 

Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006 (ANEXO B), que define o mesmo como “aquele que 

pratica atividades no meio rural”, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: não 

detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais
3
;  utilize 

predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas do seu 

estabelecimento ou empreendimento; dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua 

família. 

 A Instrução Normativa nº 1, de 19 de Fevereiro de 2009, (ANEXO C), prevê uma 

série de cláusulas obrigatórias que devem ser observadas quando da celebração dos contratos 

entre agricultores familiares ou suas cooperativas e a indústria de biodiesel. Dentre essas 

cláusulas estão: a participação de pelo menos uma representação dos agricultores familiares 

durante as negociações contratuais; a identificação das partes integrantes do contrato, 

inclusive o número da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) do agricultor ou 

cooperativa; a quantidade contratada de matéria-prima e a especificação da área equivalente 

em hectares (ha); o prazo contratual; o critério de formação de preço, referencial de preço ou 

valor de compra da matéria-prima; os critérios de reajuste de preço contratado; as condições 

de entrega da matéria-prima; a responsabilidade do produtor de biodiesel pela prestação de 

assistência Técnica; entre outras. 

 Nos contratos entre agricultores familiares e empresas a questão social é salientada 

pelas recomendações, planejamento, assistência técnica e capacitação para os agricultores, o 

que confere características positivas a esses contratos e facilita a aceitação por parte dos 

mesmos. Azevedo, (2000) apud Trentini & Saes (2010, p. 127) atenta para o fato de que esses 

contratos “apresentam-se sob a forma de contrato de adesão”, ou seja, “as partes contratantes 

não discutem o conteúdo negocial, já que uma parte estabelece as cláusulas e condições, e a 

outra possui pouca ou nenhuma possibilidade de alterá-las”.  

                                                             
3
 Uma propriedade rural pode ser classificada em pequena, média ou grande de acordo com o tamanho da área 

do imóvel, expresso em módulos fiscais. Por sua vez, o tamanho de um módulo fiscal, unidade de medida 

expressa em hectares, é fixado para cada município, considerando os seguintes fatores: Tipo de exploração 

predominante no município (hortifrutigranjeira; cultura permanente; cultura temporária; pecuária; florestal); 

renda obtida com a exploração predominante; outras explorações existentes no município que, embora não 

predominantes, sejam significativas em função da renda ou da área utilizada. Essa unidade de medida também 

serve de parâmetro para definir os beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF). (Fonte: http://senado.jusbrasil.com.br/politica/6312827/perfil-agricola-do-municipio-

determina-tamanho-do-modulo-fiscal). 
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   Celebrações de contratos à parte, o fato é que para harmonizar as relações entre dois 

grupos tão contraditórios foi criado o Selo Combustível Social,  

[...] um componente de identificação concedido pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário com base nas INs - Instruções Normativas 01 e 
02, aos produtores de biodiesel que promovam a inclusão social e o 

desenvolvimento regional por meio de geração de emprego e renda para os 

agricultores familiares enquadrados nos critérios do PRONAF. [...] 
(BRASIL/SAF/MDA, 2010, p. 1).  

 

O texto explica ainda que, 

Por meio do selo de combustível social, o produtor de biodiesel terá acesso a 

alíquotas de PIS/Pasep e Cofins com coeficientes de redução diferenciados, 
acesso às melhores condições de financiamentos junto ao Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e suas Instituições 

Financeiras Credenciadas, ao Banco da Amazônia S/A – BASA, ao Banco 

do Nordeste do Brasil – BNB, ao Banco do Brasil S/A ou outras instituições 
financeiras que possuam condições especiais de financiamento para projetos 

com Selo Combustível Social. O produtor de biodiesel também poderá usar 

o selo para fins de promoção comercial de sua empresa (BRASIL/ 
SAF/MDA, 2008, p. 1).  

 

Quando da instituição do Programa, para que tivessem direito a esse selo os produtores 

de biodiesel deveriam obedecer aos seguintes critérios: comprar matéria-prima da agricultura 

familiar em percentual mínimo de 50% na região Nordeste e semiárido, 10% das regiões 

Norte e Centro Oeste e 30% das regiões Sudeste e Sul; fazer contratos negociados com os 

agricultores familiares constando, pelo menos o prazo contratual, o valor de compra e reajuste 

de preço contratado, as condições de entrega da matéria-prima, as salvaguardas de cada parte 

e a identificação e concordância de uma representação dos agricultores que participou das 

negociações e; por fim, aqueles que assegurarem assistência e capacitação técnica aos 

agricultores familiares. 

Na atualidade, esses percentuais sofreram mudanças, de acordo com a Instrução 

Normativa nº 1 de 19 de Fevereiro de 2009 (IN nº 1). No quadro 01 é possível observar essas 

alterações. 
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Quadro 01: Percentual mínimo de aquisição de matéria-prima da agricultura familiar 

por região 

 

Região 

Percentual 

Vigente até 

18/02/2009 

Percentual até a 

safra 2009/2010, vigente 

a partir de 19/02/2009 

Percentual a partir da 

Safra 2010/2011, vigente a 

partir de 19/02/2009 

Centro-Oeste e Norte 10% 10% 15% 

Nordeste e Semiárido 50% 30% 

Sudeste e Sul 30% 30% 

Fonte: BRASIL/MDA. Instrução Normativa nº 1 de 19 de Fevereiro de 2009. 

 

A IN nº 1 também esclarece que esse percentual mínimo é calculado sobre o custo de 

aquisição de matéria-prima adquirida do agricultor familiar ou de sua cooperativa 

agropecuária, em relação ao custo de aquisições totais de matérias-primas utilizadas no 

período para a produção de biodiesel.  

Verifica-se que num primeiro momento, as regiões mais beneficiadas eram Nordeste e 

Semiárido (50%), regiões historicamente mais carentes e, consequentemente, as que 

necessitam de maior incentivo. Num segundo momento essas duas áreas simplesmente são 

equiparadas às regiões Sul e Sudeste, e passam a ser beneficiadas da mesma forma (30%). A 

explicação para tais mudanças estaria nas dificuldades encontradas para a inclusão da 

agricultura familiar nessas áreas devido a fatores como a desconfiança suscitada por um 

cultivo estranho à região (com exceção do Estado da Bahia onde o cultivo da mamona já 

existe há um tempo considerável); o baixo conteúdo técnico desse segmento; os aspectos 

histórico-culturais etc. 

Quanto às regiões Norte e Centro-Oeste, a equiparação pode se explicar pelo fato de 

que no Norte, a produção de biodiesel ainda não atinge números muito substanciais e, fixar a 

aquisição de um percentual de aquisição muito elevado seria inviável. Ao passo que esse 

percentual para o Centro-Oeste pode ser considerado “adequado” por ser uma região onde 

predomina o agronegócio. Esse percentual de aquisição menor no Centro-Oeste pode exercer 

grande atração sobre os produtores de biodiesel, inclusive de outras regiões, já que estes não 

precisam necessariamente adquirir a matéria-prima da mesma região onde estão sediados.   
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2.2.2 A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e a 

comercialização do biodiesel via Leilões: a relação empresas x distribuidoras 

 

 

À Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis foi delegada a 

responsabilidade de regular e fiscalizar as atividades relativas à produção, controlar a 

qualidade do produto, distribuir, revender e comercializar o biodiesel. Foi a ANP quem 

“editou normas de especificação do biodiesel e da mistura óleo diesel-biodiesel, promoveu a 

adaptação das normas regulatórias e tem realizado leilões para estimular a oferta do 

biocombustível para a mistura” (PRADO & VIEIRA, 2010, p. 70).  

A realização dos leilões pela ANP não obedece a uma periodicidade definida, segundo 

os autores anteriormente citados, eles podem ocorrer mais de uma vez por ano e o que 

determinará essa ocorrência será “a necessidade que a ANP observa no mercado de obter mais 

produto frente a um aumento da demanda” (PRADO & VIEIRA, 2010, p. 70). Caberá à ANP 

conduzir os leilões, estabelecendo suas regras e regulando a forma como o biodiesel vendido 

no leilão será entregue pelo produtor para as refinarias e distribuidoras que o compraram no 

leilão. 

Em 2005, quando teve início a comercialização de biodiesel via leilões, estes tinham 

como objetivo a geração de mercado a fim de estimular a produção para garantir a mistura 

determinada por Lei. Inicialmente a Petrobras e a Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP) 

compravam o biodiesel nos leilões e depois realizavam um re-leilão onde vendiam para as 

distribuidoras que faziam a mistura diesel biodiesel (TRENTINI & SAES, 2010). Os re-

leilões foram abolidos, e os adquirentes (Petrobras, Refap), apresentam as ofertas aos clientes 

eletronicamente, durante o leilão. 

 Desde o início do processo de vendas via leilão, a cada leilão realizado, surgiam 

algumas críticas sobre sua forma de realização. Tais acontecimentos fizeram com que, em 

2012, a ANP realizasse algumas mudanças a fim de aperfeiçoar o processo.  

Segundo a ANP (2012), o novo modelo de leilão tem como princípios: o foco no 

consumidor, atentando para o preço, a qualidade do biodiesel e a regularidade de suprimento; 

a promoção da competição; a introdução dos adquirentes no processo de seleção; o 

reconhecimento e o estímulo à qualidade do produtor de biodiesel. Contudo, em notícia na 

página eletrônica do Ministério de Minas e Energia (MME), o Secretário de Petróleo, Gás 

Natural e Combustíveis Renováveis, Marco Antonio Martins Almeida, afirma que “A ideia 

que levou a esta nova modalidade de leilão é reduzir um pouco a interferência de governo e, 
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mais que isso, permitir que os agentes de mercado passem a interferir mais dentro do 

processo” (BRASIL/MME, 11/05/2012).  

Atualmente o leilão é dividido em quatro etapas. Na primeira, os fornecedores 

apresentam as ofertas; na segunda, os adquirentes e seus clientes fazem a seleção das ofertas 

com origem exclusiva em fornecedores com selo “Combustível Social”; na terceira ocorre a 

seleção das demais ofertas com ou sem “selo” pelos adquirentes e seus clientes. Na 4ª e última 

etapa se dá a consolidação do resultado. Segundo a ANP, o grande diferencial deste modelo 

está no fato de que os leilões deixaram de ser realizados via COMPRASNET e passaram a ser 

presenciais; os clientes são consultados e adquirentes e distribuidoras definem no leilão o 

destino do biodiesel, de acordo com suas necessidades e observados seus próprios custos e 

capacidade logística, fatos que antes não aconteciam.  

Nesse novo modelo continua a preocupação com o componente social do programa.  

Adquirentes e seus clientes estarão limitados a comprar pelo menos 80% da demanda de 

usinas com selo “Combustível Social”. 

A prioridade ainda dada aos produtores de biodiesel que possuem o “Selo” é um 

indicativo de que ainda há alguma preocupação com a inserção dos agricultores neste circuito.  

 

 

2.2.3 O Projeto Polos de Biodiesel 

 

A adoção dos Polos de Produção de Biodiesel em 2006, pela SAF/MDA, foi    

[...] uma das principais estratégias para contribuir, com foco microrregional 

ou territorial, com a promoção da inclusão social de agricultores familiares 

na cadeia produtiva do biodiesel, por meio da produção de oleaginosas.  

Os Pólos de Produção de Biodiesel são espaços geográficos compostos por 
diversos municípios, com a presença de agricultores familiares, produtores 

ou potenciais produtores de matérias- primas para fins de produção de 

biodiesel nos termos do PNPB. (BRASIL/SAF/MDA, 2010, p. 38). 
 

 

Ainda segundo a SAF/MDA (2010), para a formação de um pólo considera-se: a 

presença de agricultores familiares com vocação para o plantio de oleaginosas; a identidade 

coletiva territorial; a presença de áreas consideradas aptas para o plantio com zoneamento 

agrícola; a atuação e/ou interesse de atuação de empresas detentoras do Selo Combustível 

Social; e a presença de atores sociais políticos e econômicos interessados no desenvolvimento 

desta cadeia produtiva. A criação dos Polos de produção do biodiesel consiste numa norma 
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que alterou a configuração de diversos territórios, inserindo novos cultivos, novos objetos, 

criando novas formas ou mesmo utilizando-se de formas antigas, dando a elas novas funções. 

No Cartograma 01 observa-se a distribuição dos polos de produção de biodiesel, definidos 

pela SAF/MDA. 
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Para o andamento do projeto o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) conta 

com o que chama de instituições parceiras, que se responsabilizam pela mobilização dos 

principais agentes de cada pólo, sejam eles: agricultores familiares, cooperativas de 

agricultores familiares, sindicatos dos trabalhadores rurais, prefeituras, EMATER, órgãos de 

pesquisa estaduais, Embrapa, empresas, entidades financeiras, universidades, ONGs, etc., a 

fim de “fortalecer o capital social desses territórios e organizar os interesses dos atores 

regionais envolvidos com o biodiesel” (BRASIL/SAF/MDA, 2010, p 38). 

Conforme se observa no Cartograma 02, existem Polos de Biodiesel distribuídos, por 

quase todos os estados do Brasil, inclusive no Rio Grande do Norte. No entanto, quando 

analisamos o desenvolvimento do PNPB, desde 2004, percebe-se que existem muitas áreas 

que estão inseridas no circuito produtivo do biodiesel, mas não estão representadas pelo 

projeto inicial. No Rio Grande do Norte, por exemplo, o mapa oficial só registra os territórios 

rurais do Mato Grande e Sertão do Apodi, quando, na verdade, houve a inserção de outros 

territórios, que poderão ser visualizados em vários mapas distribuídos no corpo deste trabalho.  

 

2.2.4 A Rede Brasileira de Tecnologia de Biodiesel (RBTB) 

 

No âmbito do PNPB e, coordenado pelo MCTI, destaca-se a formação da Rede 

Brasileira de Tecnologia do Biodiesel (RBTB) criada em 2005 e que se constitui em uma das 

ações do módulo de Desenvolvimento Tecnológico do programa (MENEZES, 2011).   

Segundo informações do site do Ministério de Minas e Energia (MME), a RBTB tem 

como objetivos principais:  

 

 A consolidação de um sistema gerencial de articulação dos diversos atores 

envolvidos na pesquisa, no desenvolvimento e na produção de biodiesel, 
permitindo assim a convergência de esforços e otimização de investimentos 

públicos; 

 

 A identificação e eliminação de gargalos tecnológicos que venham a surgir 

durante a evolução do PNPB, o que será feito por meio de constante pesquisa 

e desenvolvimento tecnológico realizados no âmbito de parcerias entre 

instituições de P&D e o setor produtivo (BRASIL/MME, 2012).  

 

 A atuação desta Rede envolve ações e estudos direcionados à agricultura, ao 

armazenamento, caracterização e controle de qualidade do combustível produzido e mão de 

obra especializada, estudos relacionados aos co-produtos e suporte técnico à produção.  

O Ministério das Minas e Energia ressalta em seu site que 
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[...] todos os temas contemplam a estruturação de laboratórios e formação de 
recursos humanos, relevantes para atendimento às demandas do mercado de 

biodiesel – quanto ao suporte técnico à produção, controle de qualidade do 
combustível produzido e mão-de-obra especializada – cuja produção deverá 

ocorrer em plantas instaladas de forma dispersa no território nacional. 

(BRASIL/MME, 2012) 

 

Segundo palavras da Reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), Ângela Paiva Cruz, em declaração feita quando da inauguração da “Planta Piloto de 

Cultivo de Microalgas para a Produção de Biodiesel” - no dia 04/04/2012, um dos projetos 

vinculados a essa rede, são 50 redes temáticas existentes nas 80 instituições brasileiras.  

No Rio Grande do norte, além da UFRN instituições como a Universidade Estadual do 

Rio Grande do Norte (UERN), a Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) e o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), 

integram essa lista.  

 Os agentes envolvidos na RBTB fazem parte de um grande circulo de cooperação para 

o circuito espacial da produção do biodiesel. Os recursos que financiam essa rede são 

provenientes de instituições como o BNDES, a FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos 

(INPI, 2008), os governos estaduais e, em alguns casos, também da Petrobras, que no Rio 

Grande do Norte tem investido em Programas de Formação de Recursos Humanos, em 

pesquisas com oleaginosas etc., conforme veremos no quarto capítulo.  

 

2.2.5 O Zoneamento Agrícola de Risco Climático 

 

Dentre as normas que participam do universo da produção de oleaginosas para o 

biodiesel está o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC). Ele está entre os 

requisitos “sugeridos” na Portaria MDA Nº 60 de 06/09/2012, a que a fonte de óleo (matéria-

prima) para o biodiesel deve atender. Sendo assim, o ZARC é na verdade uma tentativa
4
 de 

normatização do território para a produção de oleaginosas para o biodiesel.   

O ZARC consiste num estudo que aponta as áreas que apresentam condições climáticas 

e solo mais apropriados para o cultivo agrícola, e tem envolvidos em sua elaboração o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), através do Programa de 

                                                             
4 Referimo-nos ao ZARC como uma “tentativa” de normatização porque os territórios (ou alguns deles) que 

estão sujeitos à gama de sugestões desses estudos, nem sempre têm condições de colocar em prática todas essas 

sugestões, ou seja, são territórios normados, cujos agentes  que nele atuam, nem sempre tem condições de seguir 

essas normas. 
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Minimização de Riscos no Agronegócio, o Banco Central do Brasil (BCB), através do 

Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), que tem como objetivo 

“exonerar o produtor rural de obrigações financeiras em operações de crédito rural, cuja 

liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que 

atinjam rebanhos e plantações” (BRASIL/MAPA, 2009).  

A competência pela administração do Proagro cabe ao BCB e sua operacionalização 

junto aos agricultores é realizada pelos bancos que concedem créditos rurais. Segundo o 

MDA o Proagro opera em duas linhas, uma para a agricultura empresarial (médios e grandes) 

e uma para os agricultores familiares (pequenos e assentados da reforma agrária). Já o 

Programa de Minimização de Risco do Agronegócio apoia-se na produção e divulgação de 

informações meteorológicas (Inmet), no Zoneamento Agrícola de Risco Climático e na 

concessão de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. Além desses organismos, destaca-se o 

papel da EMBRAPA no desenvolvimento da metodologia para o zoneamento e no 

assessoramento técnico da área de agroclimatologia.  

Esse tipo de estudo teve início nos anos 1990 e até 2005 era feito apenas para as 

culturas da soja, algodão, feijão, arroz, milho, trigo, sorgo e maçã e abrangia os estados que 

possuíam maior potencial agrícola para essas cultivares (BIUDES, 2005), entretanto, nos 

últimos anos essa ferramenta tem se estendido para diversos estados e diversos produtos, 

dentre eles, o Rio Grande do Norte, com zoneamento para o girassol e a mamona.  

 

2.2.6 Os Recursos financeiros para o circuito produtivo do biodiesel: PRONAF e Bancos 

públicos 

 

No que se refere aos mecanismos de crédito, ou seja, de apoio financeiro do Estado 

para dar suporte à produção de biodiesel, o crédito do BNDES, através do “Programa de 

Apoio Financeiro a Investimentos em Biodiesel prevê financiamento de até 90% dos itens 

passíveis de apoio para projetos com o Selo Combustível Social e de até 80% para os demais 

projetos” (MME, 2012). O programa destina-se ao apoio em todas as fases da produção de 

biodiesel (fase agrícola, produção de óleo bruto, produção de biodiesel, armazenamento, 

logística e equipamentos para a produção de biodiesel), sendo que, em relação à fase agrícola 

e à fase de produção de óleo bruto, podem ser apoiados projetos desvinculados da produção 

imediata de biodiesel, desde que seja formalmente demonstrada a destinação futura do 

produto agrícola ou do óleo bruto para a produção de biodiesel (BRASIL/MME, 2012).  
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Já o Programa BB de Apoio à Produção e Uso de Biodiesel visa apoiar a produção, a 

comercialização e o uso do biodiesel  

 

“[...] por meio da disponibilização de linhas de financiamento de custeio, 

investimento e comercialização, colaborando para a expansão do 

processamento de biodiesel no país, a partir do incentivo à produção de 
matéria-prima, à instalação de plantas agroindustriais e a comercialização. 

[...] O principal critério a ser considerado pelo Banco na concessão do 

crédito, além das exigências específicas de cada linha, é a garantia de 
comercialização, tanto da produção agrícola, quanto do Biodiesel” 

(BRASIL/MME, 2012).  

 
 

 O Programa Nacional para o fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), 

outra fonte de recurso para o circuito espacial de produção de biodiesel, foi criado em 1995 e 

instituído por meio do Decreto Presidencial nº 1.946, datado de junho de 1996, através de um 

ato que lhe conferiu legalidade, com a promulgação da Lei 11.326/2006, conhecida como a 

Lei da Agricultura Familiar.  Sua finalidade era atender de forma diferenciada os mini e 

pequenos produtores rurais que desenvolvem suas atividades mediante emprego direto de sua 

força de trabalho e de sua família. De acordo com a Cartilha de acesso ao PRONAF, seu 

objetivo é “o fortalecimento das atividades produtivas geradoras de renda das unidades 

familiares de produção, com linhas de financiamento rural adequadas à sua realidade” 

(SEBRAE/SAF/MDA, 2011, p. 7).   Ainda segundo esse documento, [...] “Uma das principais 

vantagens do Programa é oferecer as mais baixas taxas de juros de financiamentos rurais, 

variando de 0,5% a 4,5% ao ano”. (SEBRAE/SAF/MDA, 2011, p. 7). 

Quando foi instituído, em 1996, o Programa atuava apenas no financiamento de 

atividades agropecuárias desenvolvidas pelos agricultores familiares de forma geral. Além 

disso, aqueles produtores que obtinham os menores níveis de renda monetária entre os 

agricultores do país, não faziam parte do seu público. Posteriormente, o governo segmentou o 

público-alvo do programa em grupos, criando assim, novas linhas de ação que atendessem a 

demandas específicas dos movimentos sociais, as quais não constituem nosso foco neste 

trabalho. 

No que concerne às atividades vinculadas à produção de biodiesel, a fim de favorecer 

a inserção dos agricultores “foi criado o PRONAF Biodiesel, pelo qual o agricultor familiar 

pode tomar mais um crédito custeio antes de pagar o anterior para o plantio de oleaginosas” 

(CARVALHO, POTENGY e KATO, 2007, p. 3). Ainda segundo esses autores, também 

houve mudanças numa resolução do PRONAF que possibilitou que “o agricultor familiar do 
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microcrédito - agricultor B (renda bruta anual familiar de até R$ 6 mil) maioria no Nordeste - 

pegue o crédito custeio para a mamona”, antes isso não era permitido. (CARVALHO, 

POTENGY e KATO, 2007, p. 3).  

Houve mudanças também no Garantia Safra, de modo a favorecer os agricultores 

familiares do Semiárido Nordestino que plantassem mamona consorciada com o feijão e, caso 

esse agricultor tenha perda da safra, ele terá prioridade entre os demais para receber o 

benefício. (CARVALHO, POTENGY e KATO, 2007).  

 Discorremos sobre os sistemas de crédito disponíveis para as atividades ligadas à 

produção do biodiesel por entendermos que estes se constituem importantes recursos para o 

agricultor familiar. No entanto, em nossa pesquisa não conseguimos levantar informações 

significativas a respeito de agricultores que tenham acessado algum desses créditos para a 

produção de oleaginosas. Ao contrário, segundo informações obtidas junto às cooperativas, 

descobrimos que praticamente não houve acessos com essa finalidade a nenhuma das linhas 

de crédito disponíveis. Ainda segundo essas informações, em alguns casos isso se deve ao 

fato de que a Petrobras atuou em alguns territórios, fomentando o custeio da produção. Em 

outros casos, os entrevistados citam o fato de que muitos dos agricultores já se encontravam 

endividados, ou seja, inadimplentes com as instituições bancárias, devido ao não pagamento 

de outros financiamentos contraídos.  
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3 OS CIRCUITOS ESPACIAIS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO TÉCNICO-CIENTÍFICO-

INFORMACIONAL E A PRODUÇÃO DE BIODIESEL 

 

A realidade hoje expressa no espaço e, por conseguinte, no território, traz em seu bojo 

toda uma gama de fatores cuja complexidade dificulta sua compreensão, autorizando uma 

busca constante pelo entendimento da revolução ocorrida no âmbito da técnica, da ciência e 

da informação, pois é a partir desses elementos que o espaço se organiza por meio dos agentes 

(firmas, instituições, Estado e sociedade) que (re) organizam o território constantemente. 

Compreender as ações desses agentes no período histórico atual (Período Técnico-Científico-

Informacional) é imprescindível para entender como se estruturam os circuitos espaciais de 

produção e círculos de cooperação e, consequentemente, o uso do território.   

 

3.1 O PERÍODO TÉCNICO-CIENTÍFICO-INFORMACIONAL E O MEIO GEOGRÁFICO 

ATUAL 

 

O espaço geográfico, assim como a sociedade que o dá forma, passa por constantes 

evoluções. Essas evoluções são materializadas de acordo com o estado das técnicas num 

determinado momento da história, ou seja, ao conjunto ou sistemas de técnicas inerentes a um 

determinado período. “As épocas se distinguem pelas formas do fazer, isto é, pelas técnicas” 

(SANTOS, 2009, p.177).  A forma como essas épocas ou períodos se estruturam está 

condicionada aos conjuntos de técnicas de que a sociedade dispõe em seu movimento de 

realização no espaço, num dado momento histórico.  

 Apreendemos de Santos (2008b, p.117) que apesar de o período que antecede a II 

Guerra Mundial já ser portador da técnica e da ciência, é somente no Pós-Guerra que uma 

nova realidade, onde técnica e ciência passam a atuar de forma interdependente emerge. Essa 

interdependência se faz sentir “em todos os aspectos da vida social, situação que se verifica 

em todas as partes do mundo e em todos os países” (SANTOS, 2008b, p.117).  

Nesse período, que se afirma na década de 1970, tanto no Brasil como em outros 

países periféricos, as bulas a serem seguidas são: a expansão das grandes corporações, a 

otimização da produção, o aumento da produtividade e consequentemente do consumo, a 

expansão das grandes indústrias e corporações em busca de novos mercados, na ânsia pela 

otimização dos lucros, a valorização exacerbada da inteligência ou trabalho intelectual, a 

competitividade e a busca pela fluidez na circulação do capital. Essas características fazem 

com que este período também se confunda com o processo de globalização. Na verdade, o 
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progresso técnico, assim que “alcança um nível superior” é a condição para a realização da 

globalização. (SANTOS, 2004, p. 64-65).  

São ainda características inerentes a esse período a fusão entre técnica ciência e 

informação, a dinamização acentuada do território, reforçada pela intensificação dos fluxos 

(materiais e imateriais) e pelas facilidades propiciadas pelo avanço das tecnologias da 

informação, que garantem maior poder de articulação entre empresas em níveis regionais e 

globais e, consequentemente, resultam em maiores possibilidades para a expansão do capital 

financeiro e produtivo que se estabelece mundialmente (SANTOS, 2008b, 2009; CASTILLO 

& FREDERICO, 2010).  

Os avanços alcançados nesse período, onde a sobreposição espaço-tempo permite o 

acesso instantâneo ao acontecer do mundo, inaugura um período de grandes possibilidades 

que são utilizadas sem parcimônia pelas grandes empresas, garantindo às mesmas um poder 

jamais visto nos períodos anteriores. Isso porque a junção técnica-ciência-informação abre 

possibilidades para o conhecimento do espaço geográfico como nunca se viu antes. Esta 

realidade permite às empresas conhecer e obter informações sobre as melhores áreas que 

servirão à reprodução do capital e, consequentemente, à sua reprodução. 

 É assim que a produção de biodiesel no Brasil tem-se apresentado como grande 

atrativo para as empresas, que tem se distribuído estrategicamente pelo território. Isso explica, 

por exemplo, o fato de a maioria das usinas estarem situadas nos estados do Mato Grosso e do 

Rio Grande do Sul, estados que são grandes produtores de soja
5
.  

 A instalação de uma fábrica da indústria alemã “BASF - The Chemical Company” – 

para produzir Metilato de Sódio (um catalisador utilizado na produção de biodiesel) no 

território brasileiro (no Complexo Químico em Guaratinguetá – SP, onde a empresa já possuía 

instalações) também é representativa dessa realidade. Atraída pelo potencial do mercado 

produtor - não só do Brasil, mas da América Latina – onde a Argentina tem se destacado - a 

empresa resolveu inaugurar (em fevereiro de 2012) sua segunda fábrica em nível mundial 

para a produção deste catalisador, em território brasileiro, segundo informações expostas no 

site da empresa. 

  A informação é com certeza, a protagonista desse novo arranjo do mundo nesse 

momento da história. É ela que vai “presidir” todo o sistema de técnicas alcançado pelos 

                                                             
5 Segundo Boletim do Biodiesel da ANP, de Outubro de 2012, a soja respondeu por 72,74% da matéria-prima 

utilizada na produção do biodiesel no Brasil. Em termos regionais, a soja representa 82,08% no Centro-Oeste; 

79,81% no Sul; 29,23% no Sudeste; 57,38% no Nordeste e; a região Norte, na referida data do boletim, não 

destacava a soja como matéria-prima, demonstrando a gordura bovina como maior contribuidora.  
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avanços da ciência nesse período. É ela quem vai fazer a ponte entre a técnica, a ciência e os 

lugares.  

Por meio da informação os novos sistemas técnicos passam a ser onipresentes, isto é, 

todos os lugares sentem sua presença, ainda que não tenham acesso direto a eles. Aliás, ainda 

que um subespaço não tenha acesso aos novos sistemas técnicos na sua plenitude, ele acabará 

respondendo, de alguma forma, por não possuí-lo, ou seja, o fato de não possuí-lo em sua 

plenitude poderá lhe trazer consequências, como por exemplo, servir a atividades econômicas 

de menor relevância no cenário nacional e internacional.  O fato de que em determinados 

pontos do território a agricultura familiar encontre dificuldades para inserir-se no circuito de 

produção do biodiesel, pode ser um bom exemplo de que os sistemas técnicos são 

onipresentes, mas não homogêneos. É com base nessa realidade expressa nos territórios que 

as grandes corporações podem escolher os melhores pontos de um território para se instalar de 

acordo com seus interesses.  

A constituição dos circuitos espaciais de produção e círculos de cooperação só é 

possível mediante o conjunto de fatores que se apresentam no momento atual, onde técnica, 

ciência e informação realizam o enlace perfeito que gera essas novas formas de organização 

do espaço e que marcam as novas dinâmicas no uso dos territórios.  

Assim, o território será mais propício à realização do capital, se ele apresentar as 

características valorizadas pelas empresas, dentre elas, ser dotado de objetos técnicos (fixos) 

que facilitem os fluxos de mercadorias e de pessoas, isto é, a circulação, que por sua vez 

propiciará a redução do tempo gasto entre a produção e o consumidor final do produto.  

 Nas duas últimas décadas do século XX o mundo tornou-se muito mais dinâmico e 

essa condição refletiu-se em todos os subespaços, embora de formas distintas. Fazendo parte 

dessa totalidade, como não poderia deixar de ser, o uso do território brasileiro passou por 

grandes transformações que estruturaram ou reestruturaram espaços (alguns mais que outros) 

dotando-os de infraestruturas modernas. Nesse período ocorrem importantes mudanças na 

composição técnica do território, que remodelam tanto o meio rural quanto o meio urbano 

(SANTOS, 2009). Ainda segundo esse autor, além dos investimentos maciços em 

infraestrutura foram feitos grandes aportes na composição orgânica do território com grandes 

investimentos em biotecnologias, novas químicas, informática e eletrônica etc. O autor 

também ressalta o grande desenvolvimento da configuração territorial, com a inserção de 

grandes sistemas de engenharia (próteses) que servem aos sistemas de transportes, 

telecomunicações e produção de energia com a finalidade de viabilizar as novas condições de 

trabalho que se impunham àquele momento.  
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 Essas mudanças estavam atreladas à divisão territorial do trabalho em nível nacional e 

sendo assim, beneficiou de forma distinta cada porção do território, o que resultou em 

diferenciações espaciais que se fazem sentir até os dias atuais.  Assim, para compreender 

essas diferenciações é preciso considerar o espaço geográfico como sinônimo de território 

usado, como resultante de um processo histórico, resultado de ações passadas e presentes 

(SANTOS & SILVEIRA, 2008, p. 247) mais as ações presentes materializadas em ações. Se 

quisermos entender a forma como o território do Rio Grande do Norte vem sendo usado pelo 

circuito espacial da produção de biodiesel, temos que entender que esse território se insere 

num conteúdo maior, que levou às diferenciações espaciais dentro do território e que cada 

lugar tem suas particularidades e responde de diferentes formas aos estímulos (ações) dos 

agentes que nele atuam.  

 

 

3.2 TÉCNICA E MEIO TÉCNICO: ELEMENTOS PARA A COMPREENSÃO DA 

MATERIALIDADE DO TERRITÓRIO E DO CIRCUITO ESPACIAL DE PRODUÇÃO DO 

BIODIESEL 

 

 A técnica perpassa todos os aspectos do circuito espacial de produção de biodiesel e 

todas as suas instâncias produtivas. Mas antes de nos atermos ao desenvolvimento das 

técnicas voltadas para a produção do biodiesel convém atentarmos para o discurso que 

antecede e justifica o seu desenvolvimento.  

 Os investimentos em novas tecnologias obedecem às necessidades ou desígnios de um 

determinado grupo social, de vários grupos sociais ou mesmo de um determinado setor 

produtivo. Sendo assim, para que se invista em determinado produto tem que haver 

motivações que justifiquem tais investimentos.  Partindo dessa concepção, os objetos criados 

pelo homem já vem com um discurso que justifica a necessidade de sua criação, por mais que 

consideremos um objeto supérfluo, ele terá uma explicação para existir, ainda que essa 

justificativa, por vezes, pareça vazia de significado. Essa aparente superfluidade de um objeto 

técnico demonstra a relação que o homem estabelece com a técnica. Para ele, a técnica 

justifica a necessidade de bem estar. É neste sentido que Ortega y Gasset (1963, p. 23), afirma 

que “Homem, técnica e bem-estar são, em última instância, sinônimos”. O fato de sentir a 

necessidade constante de buscar o bem-estar justifica a trajetória do homem pela vida. 

Justifica sua busca por novas técnicas que lhe poupem tempo e esforço. Vista dessa forma, 

temos que as técnicas determinam o agir que por sua vez, demanda o desenvolvimento de 

novas técnicas. Assim, as necessidades humanas são, a cada dia, renovadas. Elas mudam com 
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o tempo e a cada mudança, demandam a renovação das técnicas existentes ou a sua 

substituição.  

   A forma como o homem cria e dispõe da técnica está sempre envolta em interesses, 

geralmente, de alguns grupos em particular. Ocorre que muitas vezes para satisfazer o 

interesse desses grupos, sociedades inteiras são convocadas a colaborar. Às vezes de forma 

consciente, porque tal projeto responde aos seus interesses, às vezes por meio de 

manipulação, ou seja, através de um discurso que a convence da importância de tal 

empreitada. E assim, os objetos técnicos são criados já imbuídos de intencionalidade. Santos 

(2009) destaca que a intencionalidade dos objetos pode ser mercantil, mas pode ser também 

simbólica e que para ser mercantil “frequentemente ela precisa ser simbólica”. Para 

exemplificar essa questão o autor lança mão de um exemplo bem apropriado: 

 

Quando nos dizem que hidrelétricas vêm trazer para um país ou para uma 

região, a esperança de salvação da economia, da integração no mundo, a 

segurança do progresso, tudo isso são símbolos que nos permitem aceitar a 
racionalidade do objeto que, na realidade, ao contrário, pode exatamente vir 

destroçar a nossa relação com a natureza e impor relações desiguais. 

(SANTOS, 2009, p. 217). 

 

 As palavras de Santos (2009) demonstram o quanto alguns discursos podem justificar 

ações que, muitas vezes, atendem apenas aos interesses de alguns.  

O desenvolvimento de técnicas voltadas para a produção de biodiesel está amparado 

por um discurso que se disseminou em nível mundial, através dos meios de comunicação e 

que passou a ser encarado como verdade absoluta. É o discurso do aquecimento global e da 

possibilidade do desenvolvimento sustentável que justificam os investimentos em pesquisa 

para o desenvolvimento de técnicas voltadas para a produção.   

 As pesquisas com biodiesel já acontecem há algum tempo, porém os investimentos na 

produção fazem parte da história recente. O investimento em energias alternativas sempre 

esteve atrelado a crises como a do petróleo, na década de 1970, por exemplo. Assim, de 

tempos em tempos, quando a economia mundial se vê ameaçada por altas no preço do 

petróleo, novos investimentos são feitos no desenvolvimento de tecnologias voltadas para a 

produção de energias alternativas. Muitas vezes antigos projetos são retomados, como é o 

caso das pesquisas voltadas para a produção de agrocombustíveis. Essa atitude nos lembra 

uma afirmação de Ortega y Gasset (1963, p. 31), para quem “a técnica [...] proporciona como 

um de seus componentes, a segurança. A precaução, a angústia, o terror que a insegurança 

provoca são formas do esforço, da imposição por parte da natureza sobre o homem”. O 



P á g i n a  | 58 

 

homem busca desenvolver novas fontes de energia a partir desse “medo” de que o petróleo lhe 

falte, seja pela finitude, seja por conflitos. Mas também pela poluição que pode deteriorar sua 

qualidade de vida. 

 A racionalidade do homem permite que antes de desenvolver determinada técnica, ele 

não só a elabore mentalmente como pode dedicar-se a refletir sobre sua importância em 

determinado contexto. Não fosse assim, como explicar que o homem desenvolva técnicas que 

são abandonadas por um determinado período, para posteriormente retomá-las num momento 

oportuno? A resposta para essa pergunta está numa conjunção de fatores que num 

determinado momento (tempo) propiciam que um projeto seja posto em prática.  

 As pesquisas para o desenvolvimento de novas tecnologias de produção aliam-se aos 

testes com matérias-primas as mais diversas, buscando encontrar entre elas a(s) que 

ofereça(m) melhor custo-benefício. É o seu lado racional que lhe guia nesse momento. Em 

alguns casos, o lado racional é tão forte que, por vezes, o faz até mesmo esquecer a questão do 

“custo-benefício”. Explica-se: após insistentes testes com a mamona, a maioria dos estudiosos 

concluiu que a alta viscosidade de seu óleo a tornavam inviável (inapropriada) para a 

produção de biodiesel. Porém, o governo já havia alardeado que a mamona seria uma das 

principais matérias-primas a serem incentivadas, principalmente para inserir os agricultores 

familiares do Nordeste e do Semiárido brasileiro no circuito produtivo do biodiesel. Assim, 

foram feitos mais investimentos em tecnologias e pesquisas (na usina de Guamaré/RN), até 

que se conseguiu, a partir de uma mistura adequada com o óleo de girassol, produzir um 

biodiesel que estivesse de acordo com as especificações da ANP.  Este fato justificou a 

continuidade dos incentivos à inclusão da agricultura familiar para o cultivo dessa oleaginosa. 

Isso demonstra que a técnica é realmente um componente de explicação da materialidade do 

território.   

O biodiesel é um combustível que possui a vantagem de não exigir a mudança de 

tecnologia dos motores à explosão, - o chamado motor ciclo Otto, criado pelo alemão 

Nikolaus August Otto (daí seu nome) -, que fazem parte da vida das sociedades há quase  

cento e cinqüenta anos, uma técnica pretérita que permanece, e recebe apenas as adições 

técnicas, contrariando o que acontece em boa parte dos casos, quando novas técnicas anulam 

a técnica anterior, condenando-a a obsolescência.  

Esse fator também pode ser de grande relevância para compreendermos porque nos 

últimos anos parece haver um empenho concentrado de vários governantes mundiais para a 

substituição das fontes de energia fóssil. Cabe aqui perguntar, se por trás desses interesses, 

também não estaria o interesse das indústrias automobilísticas em não ter que mudar a sua 
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matriz tecnológica, ou seja, o modelo do motor à explosão. Afinal, é muito mais cômodo, 

quando mesmo mudando a fonte de energia, não há a necessidade em dispender tempo e 

dinheiro para mudar uma matriz tecnológica para os motores dos automóveis.   

Nossas reflexões podem parecer, à primeira vista, fantasiosas, mas se olharmos com 

atenção aos detalhes que envolvem os agentes enredados no circuito produtivo do biodiesel, 

veremos que elas não são assim tão infundadas. Um exemplo disso são os acordos de 

cooperação que se estabelecem entre certos agentes. Para citar um exemplo, podemos recorrer 

a forma como os combustíveis são testados. Normalmente, a empresa produtora de 

combustível realiza acordos com as empresas montadoras.  Num acordo entre a Ford e a 

Petrobras, por exemplo, a montadora abastece uma ou mais pick-ups para rodar durante um 

período com determinado tipo de combustível e repassa para a indústria petroquímica os 

resultados de desempenho dos motores testados. Essa parceria é bem explicitada no site da 

empresa Ford, de onde retiramos o seguinte fragmento: 

 

A Ford também participa desde os primeiros estudos para a aplicação do 
biodiesel, em parceria com o Centro de Pesquisas da Petrobras. Uma pick-up 

Ranger foi escolhida para os testes de campo com o B5 (diesel misturado 

com 5% de biodiesel), realizados com sucesso. A segunda etapa do projeto 

são os testes com o B30 (mistura com 30% de biodiesel e 70% de diesel 
comum), que amplia as perspectivas para o uso de biocombustíveis no País. 

(FORD MOTOR COMPANY, 2012).   

 

 Constata-se a partir desse fragmento que há uma articulação entre as instituições de 

pesquisa e as empresas quando estas possuem interesses em comum.   

Quando uma determinada técnica precisa ser territorializada, a sociedade precisa ser 

convencida de sua importância. Para que isso se realize entram em campo a ciência (através 

do desenvolvimento/aprimoramento de tecnologias) e a informação (o discurso da técnica). A 

necessidade do convencimento de sua importância gera ações que se materializam no espaço e 

geram transformações, reordenamentos. Nessa estratégia os territórios são estrategicamente 

dotados de objetos e ações que atendam as necessidades criadas por esse novo nexo, como as 

instituições/centros de pesquisa, a criação de cursos voltados à atividade em instituições de 

ensino etc.  

“As técnicas apenas se realizam, tornando-se história, com a intermediação da política, 

isto é, da política das empresas e da política dos Estados, conjunta ou separadamente”. 

(SANTOS, 2004 p. 26). Assim, as ações desses agentes vão tecendo redes de cooperação em 

pontos estratégicos do território brasileiro a fim de atender as demandas desse circuito 
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produtivo. Estas envolvem grandes universidades que desenvolvem pesquisas e criam cursos 

voltados para a área, laboratórios de testes e ensaios, indústrias que desenvolvem projetos de 

usinas de biodiesel, entre outras.  

 A densidade técnica presente no território determina as localizações das atividades 

produtivas. O meio geográfico é tanto mais atraente às empresas, quanto mais bem dotado de 

técnica, ciência e informação e, quando não o é, pode se tornar a partir das 

benfeitorias/infraestruturas (objetos técnicos) que o Estado se incumbe de criar. Além disso, 

se não é o Estado, são as próprias empresas que fazem os acréscimos no espaço necessários à 

sua reprodução (na maioria das vezes tendo o Estado como parceiro, através dos incentivos 

concedidos), muitas vezes reorganizando esses espaços para a plena satisfação de suas 

necessidades produtivas. 

 Na atualidade, quando a organização dos espaços torna-se cada vez mais racional, os 

territórios melhor dotados de grandes obras de engenharia que promovam o melhor 

aproveitamento do território para a circulação, permitindo assim, que a logística das empresas 

se realize de forma mais intensa, serão os locais priorizados por estas e também os que 

receberão maiores investimentos, seja da iniciativa privada ou pública (principalmente). 

Diante do poder de escolher as melhores localizações como melhor lhes convier, as empresas, 

principalmente as grandes corporações, fazem com que o Estado atue a seu favor em 

detrimento de promover o bem estar social. 

 No Brasil, é notória a questão das desigualdades regionais que promovem grande 

desequilíbrio entre as regiões do país, fato que Santos & Silveira (2008) expressaram como 

sendo “a região concentrada e o „resto‟ do país”, entendendo como a região concentrada, 

aquela portadora de conteúdo técnico privilegiado, a porção do território nacional que abrange 

o Sudeste e o Sul do país. Entretanto, nos últimos tempos essa realidade, ante a emergência do 

período regido pela técnica, ciência e informação – que como sabemos, não se espacializa de 

forma homogênea, mas se faz sentir dessa forma – tem sofrido algumas transformações. 

Nesse novo período, sob a égide do desenvolvimento técnico-científico-informacional, que 

possibilitou o desenvolvimento de técnicas avançadas para o melhoramento de solos, o 

investimento em biotecnologias como a produção de sementes adaptadas às características 

edafoclimáticas de cada região, a produção de máquinas cada vez mais modernas e o 

desenvolvimento de modernas técnicas de irrigação e de transportes, ocupou-se vastas áreas 

do território, antes consideradas de pouco valor comercial. Assim se antes essa região 

concentrada abarcava somente o Sul e o Sudeste do país, essa área se ampliou, abarcando 

também o Centro-Oeste, além de continuar em processo de ampliação, alcançando algumas 
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áreas do Nordeste. Assim, a densidade técnica começa a ser observada em áreas como o oeste 

da Bahia, o sul do Maranhão e do Piauí, os perímetros irrigados do médio São Francisco, o 

Vale do Açu (RN), os Agropolos de fruticultura irrigada no estado do Ceará, entre outros.  

 A forma como se dará o uso de um território relaciona-se com o meio técnico nele 

existente, meio este, que resulta de sobreposições de conjuntos (sistemas) de técnicas 

presentes nesse território, que expressam seu acontecer histórico. O meio técnico diz respeito 

ao conjunto de objetos técnicos criado pelo homem a fim de suprir suas necessidades, sejam 

elas básicas ou não, mais as ações humanas que nele se dão mediadas pela técnica. Sendo 

assim, o meio é repleto de formas (técnicas) imbuídas de intencionalidade e carregadas de 

ideologias que condicionam as ações, mas que por vezes também pode ser condicionado por 

elas. Também podemos inferir que as formas agem como normas, pois, condicionam as ações 

(SANTOS, 1977). As formas (objetos técnicos que são parte da configuração territorial) são 

determinantes na escolha ou não, de um determinado território, para determinada atividade.  

  Podemos assim concluir, que o conjunto de objetos técnicos existentes em um lugar 

(meio técnico) é o motor que impulsiona o seu acontecer, pois, é também o meio técnico 

presente em um lugar que vai determinar se o território servirá ou não à reprodução do capital 

num determinado momento histórico. Sendo assim, podemos afirmar que a ausência ou 

incipiência desses objetos será responsável pelo nível de desenvolvimento econômico local.  

É desta forma, que o Rio Grande do Norte se insere no contexto nacional do circuito 

produtivo do biodiesel de forma diferenciada dos demais estados, (principalmente os do 

Centro-Sul), pois cada lugar possui particularidades que determinam sua forma de articulação 

com o todo.  

Apesar de esse estado registrar o que podemos chamar de algumas “manchas de 

prosperidade” utilizando um termo de Santos & Silveira (2008, p. 272), como é caso da 

fruticultura irrigada no vale do Açu, da atividade petrolífera e da carcinicultura, a parte para a 

qual o PNPB direcionou suas atenções, isto é, as comunidades e assentamentos rurais onde 

residem os agricultores familiares compõem um meio técnico carente de infraestruturas como 

estradas e maquinários, ou seja, compõem o que Santos & Silveira (2008) chamaram, entre 

outras coisas, de zonas de rarefação e espaços opacos, devido à pouca representatividade no 

que se refere a densidade das coisas, objetos, ao movimento das coisas, dos homens e das 

informações e da densidade técnica instalada (SANTOS & SILVEIRA, 2008, p. 260). Essa 

realidade explica parcialmente os resultados dos incentivos do PNPB no estado. Parcialmente, 

pela contraditoriedade de que num mesmo estado possam existir realidades tão distintas como 
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a existência de áreas onde prospera a fruticultura irrigada voltada principalmente para a 

exportação e uma agricultura que reclama por investimentos em infraestruturas (estradas, 

irrigação e maquinários).   

 

3.3 CIRCUITOS ESPACIAIS DE PRODUÇÃO, CÍRCULOS DE COOPERAÇÃO E A 

PRODUÇÃO DE BIODIESEL 

 

No momento histórico atual, o espaço geográfico se apresenta planetarizado com os 

territórios nacionais se tornando, cada vez mais, territórios das empresas mundializadas. Esse 

período é marcado pelo aprofundamento da divisão territorial do trabalho e consequente 

repartição dos objetos e das atividades no espaço, bem como, pela expansão da especialização 

produtiva dos lugares. A essas características junta-se ainda o exorbitante aumento dos fluxos 

materiais e imateriais que perpassam o território marcado por essa nova realidade.  

Compreender a complexidade constituída por esses novos nexos é tarefa 

extremamente difícil de ser empreendida. E, como os “circuitos regionais” de produção  

possuem algumas limitações no que se refere à técnica-ciência-informação, à fluidez e 

distribuição, que dificultam a explicação do espaço enquanto totalidade, resolvemos buscar 

respostas através da utilização dos conceitos de circuito espacial de produção e (seus 

indissociáveis) círculos de cooperação no espaço (SANTOS, 1986; SANTOS & SILVEIRA, 

2008). 

 Castillo & Frederico (2010, p. 464) explicam que 

O imperativo de uma mesma lógica global sobre diferentes lugares, os 

intensos intercâmbios entre localidades distantes, muitas vezes mais 
numerosos do que as relações estabelecidas com os lugares vizinhos, e a 

conseqüente especialização produtiva regional, tornariam inócua a 

compreensão de circuitos circunscritos regionalmente e faria premente a sua 
substituição pelo conceito de circuitos espaciais de produção. Este abarca as 

diferentes etapas do processo produtivo, articulando dialeticamente o lugar e 

o mundo. 

 

Ademais, o circuito espacial de produção mostra como a atividade se distribui no 

espaço no âmbito da divisão territorial do trabalho, demonstrando desde a produção da 

matéria-prima até o consumo final. No entanto, a produção da matéria-prima não significa o 

início do processo, pois, antes que ele tenha início, existem outros agentes que dão o tom para 

que esse processo se realize. Primeiro são as instituições de pesquisa, por vezes na figura do 

próprio Estado, que integram os círculos de cooperação do circuito, até porque, antes da 

produção vem a fase do “pensar” a produção, e é também dessa forma que esses produtos se 
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apresentam imbuídos de ciência, técnica e informação. Ainda, o ato de produzir é também o 

ato de consumir matérias-primas, insumos, utensílios, ou seja, a produção vai sempre precisar 

se utilizar, para sua realização, de algo que foi produzido anteriormente. Assim, o momento 

da produção acaba sendo, também, o momento do consumo (MARX, 2003, p. 234-235). 

 Para produzir biodiesel será necessário a estrutura de uma usina - cujos equipamentos 

serão oriundos de um processo produtivo - e os insumos necessários à sua produção (óleo, 

álcool etílico/metílico, catalisador), por sua vez, virão de outro processo produtivo. De acordo 

com Marx (2003, p. 235) é a produção que se identifica com o consumo, é uma segunda 

produção, “resultante da destruição do primeiro produto”.  

O óleo, por exemplo, dependendo da matéria-prima que o originou (sebo bovino, 

sementes de oleaginosas, resíduos de frituras etc.) poderá vir das mais diversas fontes, 

principalmente agropecuárias. Com o álcool e o catalisador não será diferente. Assim, os 

processos produtivos se antecedem um após o outro, até que se chegue ao início do processo 

que seria o recurso natural do qual é originário, pois, o destino dos produtos será sempre o 

consumo, seja ele consuntivo (que se esgota em si mesmo) ou produtivo (que serve a 

fabricação de novos produtos).  

Para que um agricultor possa cultivar o girassol ou a mamona, por exemplo, ele 

necessitará consumir sementes, ferramentas de trabalho, máquinas, fertilizantes, defensivos 

agrícolas (além dos serviços de assistência técnica), objetos que fazem parte de outros 

circuitos produtivos. É assim que os circuitos produtivos de variados produtos se entrelaçam. 

O mesmo acontece com a produção de biodiesel que utiliza matérias-primas e outros insumos 

que também constituem outros circuitos. Antecedendo a fase da produção de uma matéria-

prima para o biodiesel, como o óleo bruto de soja, girassol ou de mamona, existe toda uma 

gama de agentes. Se voltarmos a um momento anterior, teremos a agroindústria responsável 

pela extração do óleo, voltando um pouco mais teremos os agricultores que cultivaram e 

colheram a semente de oleaginosa, e antes disso, a participação das indústrias que atuam no 

D1 
6
 para a agricultura, e se voltarmos mais ainda, teremos as empresas que fornecem os 

materiais/insumos necessários às indústrias que compõem o D1, e assim, uma produção vai 

antecedendo outra, e todas, consomem para produzir. Este movimento forma um círculo, isto 

é, não tem início e fim. Mesmo após o consumo consuntivo do produto, haverá o reclame por 

mais produção, daí sua denominação “circuito produtivo”.  Somem-se a esse circuito 

produtivo os círculos de cooperação, que participam em todo esse processo como, por 

                                                             
6 O D1 é o setor que representa o segmento produtor de máquinas, implementos, fertilizantes, e outros insumos 

necessários para a produção agrícola (GRAZIANO DA SILVA, 1998).  
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exemplo, os responsáveis pelo fluxo desses produtos entre as instâncias produtivas e os 

mercados que os consomem e mais o arcabouço de normas, leis, informações que os regem e 

determinam suas ações. 

A propósito da forma como vários circuitos se entrelaçam, Denise Elias (2006) 

salienta, em seu trabalho “Globalização e fragmentação do espaço agrícola no Brasil”, que 

diante da  

[…] complexidade e as especificidades dos diferentes sistemas 

agroindustriais atuantes no país, […]  o importante é destacar que, a partir da 
dialética na organização dos espaços agrícolas incorporados à produção 

agropecuária intensiva e utilizando para análise a categoria dos circuitos 

espaciais da produção proposta por Santos (1986b, 1988), é possível 
vislumbrar vários circuitos produtivos associados à economia agrícola, a 

compor diferentes arranjos territoriais produtivos, cada qual com sua 

especificidade no tocante às relações de produção, às formas de 
armazenamento e transporte, às relações com o mercado etc. (ELIAS,  2006, 

p.14)  

 

Assim, cada circuito se realiza de uma determinada forma, de acordo com as 

necessidades prementes a cada produto, de acordo com o local onde a produção propriamente 

dita se estabelece, ou o poder da firma que o produz (SANTOS, 1997, p. 63). O transporte de 

biodiesel, por exemplo, necessita de caminhões tanques, o transporte de produtos alimentícios 

perecíveis demanda caminhões frigoríficos e assim por diante. Essas características são 

comuns a determinados ramos de produção. Entretanto, mesmo as firmas que atuam num 

mesmo ramo podem estruturar sua logística de maneira particular, ou seja, criam o seu 

próprio circuito.  

A ideia de circuito espacial de produção se explica pelos elos construídos entre os 

diversos agentes das diversas instâncias produtivas (produção, circulação, distribuição, 

consumo). Os elos das instâncias do circuito produtivo do biodiesel ocorrem entre os agentes 

que produzem a matéria-prima - os agricultores que fornecem as oleaginosas, os frigoríficos e 

graxarias, as esmagadoras de sementes (que no Brasil, em muitos casos são parte integrante 

da usina); destas com as usinas; das usinas com as distribuidoras de combustível e destas com 

os postos de combustíveis. Sendo assim, o circuito espacial de produção, nos faz apreender a 

indivisibilidade do espaço, em função do trabalho comum entre as diversas instâncias da 

produção (SANTOS, 1997, p. 61). Desta forma, a noção de circuito espacial produtivo 

demonstra o movimento necessário à produção através de fluxos materiais ou imateriais 

(normas, leis, informações, mensagens, finanças etc.) mostrando assim, o uso do território em 
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todas as suas dimensões, a partir de todas as etapas da produção (produção propriamente dita, 

circulação, distribuição, consumo), distribuídas no espaço, inclusive os agentes envolvidos 

responsáveis por essa organização.  

Além de captar os movimentos no espaço (da circulação, da distribuição), essa noção 

compreende também a forma como os objetos geográficos (fixos) necessários à produção 

estão espacializados e suas intencionalidades pretéritas e presentes, por meio da configuração 

espacial que serve à produção. Essa configuração pode ser repleta de objetos de outros 

períodos técnicos que passam a adquirir novos usos ou pode receber o acúmulo de novos 

objetos que servirão às necessidades atuais da produção, como vem ocorrendo principalmente 

no que se refere ao circuito produtivo do biodiesel no Centro-Sul do país, onde a 

infraestrutura e logística preexistente que já servia à produção, principalmente da soja, como 

esmagadoras, silos, estradas, terminais portuários etc. receberam apenas acréscimos como as 

usinas voltadas especificamente para a produção de biodiesel, o que tornou essa fração do 

território extremamente propícia à instalação deste evento.   

Castillo & Frederico (2010, p. 463), embasados em Moraes (1985) afirmam que a 

noção de circuito espacial de produção tem origem nas ideias de Marx, quando este tratou da 

“unidade contraditória entre a produção, a distribuição, a troca e o consumo”. Porém, Moraes 

(1985, p. 19) também afirma que a ideia de circuito aparece mais diretamente no documento 

“MORVEN: Metodologia para o diagnóstico regional”, cujo objetivo era “compreender e 

especificar como vão interagindo os diferentes agentes produtivos sobre o espaço, objetivando 

maximizar sua capacidade de acumulação” (MORVEN, 1978, p. 5, apud MORAES, 1985).   

Não basta saber que o circuito espacial de produção envolve as “diversas etapas pelas 

quais passaria um produto, desde o começo do processo de produção até chegar ao consumo 

final” (SANTOS, 1988, p. 49), é preciso, esmiuçar cada uma dessas etapas exemplificadas por 

este autor, a fim de demonstrar a essência de seu movimento circular constante de realização. 

Usando como exemplo os circuitos produtivos da agroindústria da cana-de-açúcar, Santos 

(1988, p. 49-50) nos mostra o caminho para compreender em profundidade cada uma das 

etapas de um circuito, por meio dos vários itens presentes em suas instâncias. Nesse sentido o 

autor ressalta o que deve ver verificado em cada um dos quesitos, assim  

 

[...] sobre a matéria-prima – local de origem, formas de seu transporte, tipo 

de veículo transportador etc.; sobre a mão-de-obra – qualificação, origem, 

variação das necessidades nos diferentes momentos da produção etc.; sobre 

estocagem – quantidade e qualidade dos armazéns, dos silos, proximidade 
da indústria, relação entre estocagem e produção etc.; sobre transportes – 
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qualidade, quantidade e diversidade das vias de transportes, dos meios de 

transporte etc.; sobre a comercialização – existência ou não de monopólio 

de compra, formas de pagamento, taxação de impostos etc.; sobre o 
consumo – quem consome, onde, tipo de consumo, se produtivo e 

consumitivo etc. [...] (SANTOS, 1988, p. 49-50, grifo nosso). 

 

Ao alcance e compreensão de todos esses pormenores intrínsecos ao circuito espacial 

de produção agregar-se-á o entendimento dos círculos de cooperação que o enredam e que 

deles não podem ser dissociados, isto é, um está atrelado ao outro; não se pode conceber os 

circuitos sem os círculos que com ele cooperam.  

Toledo & Castillo (2008), ao discutirem as relações de produção no momento atual 

sob os auspícios da globalização afirmam que,  

 

[...] hoje a localização das diversas etapas do processo produtivo (produção 

propriamente dita, circulação, distribuição e consumo) pode ser dissociada e 

autônoma, as necessidades de complementação entre os lugares aumentam, 

gerando Circuitos Produtivos e fluxos cuja natureza, direção, intensidade e 
força variam segundo os produtos, as formas produtivas, a organização 

espacial preexistente e os impulsos políticos. Tais Circuitos e Círculos de 

Cooperação, juntos, buscam dar conta das relações entre mobilidade 
geográfica, configuração territorial e condições históricas do capitalismo 

atual (FREDERICO & CASTILLO, 2004, apud TOLEDO & CASTILLO, 

2008, p. 81). 

 

 A fala desses autores reflete bem o que ocorre no circuito espacial da produção de 

biodiesel. Este tem atividades distribuídas por diversos pontos do território brasileiro, são 

muitas vezes dissociadas e autônomas, principalmente no que se refere à produção das 

oleaginosas e da gordura animal. No entanto, essa realidade requer uma complementação 

entre os lugares à medida que a produção propriamente dita necessita da matéria-prima para 

se concretizar. Ao requerer matéria-prima para se concretizar, as empresas procuram 

primeiramente aquelas (matérias-primas) cujas localizações lhes acarretarão o dispêndio de 

menor tempo e, consequentemente, menor custo. Assim, ela se organizará de modo a obter tal 

produto em locais mais próximos e dotados de infraestruturas capazes de tornar os fluxos 

mais dinâmicos. A forma como o circuito espacial da produção do biodiesel em nível nacional 

está se concretizando não foge a essa lógica e isso será demonstrado nesse trabalho através da 

espacialização das principais atividades desse circuito. 

 Reconhecendo o exposto, há ainda, na fala dos autores (TOLEDO & CASTILLO, 

2008), o fato de que as necessidades de complementação, que também podemos chamar de 

“interações espaciais” (CORRÊA, 1997), geram fluxos que se diferenciam quanto à direção, à 
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intensidade, à força, e variam segundo os produtos, as formas produtivas, a organização 

espacial preexistente, e os impulsos políticos. Ora, o Rio Grande do Norte se insere neste 

circuito produtivo, inicialmente como produtor de oleaginosas por meio da mão de obra de 

pequenos agricultores. Nesse Estado, historicamente negligenciado do ponto de vista das 

densidades técnicas (excetuando-se as “manchas de prosperidade”), a organização espacial 

preexistente no meio rural no qual vem ocorrendo a implantação desses cultivos é composta 

por estradas de terra (sem pavimentação) de difícil acesso, carência de infraestrutura hídrica, 

entre outras coisas. Quanto à forma produtiva, esta é representada por agricultores que 

plantam em áreas de sequeiro, ou seja, não dispõem de nenhum sistema de irrigação, 

dependendo de chuva para plantar; e que não possuem tratores, plantadeiras, colheitadeiras 

etc., objetos técnicos que, quando necessário tem que ser trazidos até de fora do estado. Já os 

impulsos políticos, são muito frágeis diante das necessidades que se apresentam. Diante de 

tais condições, não causa estranhamento que o uso do território norte-rio-grandense por este 

circuito produtivo, ao menos no que se refere à produção de oleaginosas, mostra-se o tempo 

todo oscilante. Ora se produz, ora não. E, no que se refere à produção do biodiesel 

propriamente dito, o estado dispõe de usina já há algum tempo, de tecnologia de produção 

(que foi desenvolvida dentro das fronteiras desse estado), de instituições de ensino e 

pesquisadores competentes, mas,  ainda assim, a produção comercial do biodiesel não se 

concretiza. Essa realidade mostra as diferenciações espaciais existentes no país, confirmando 

que a densidade técnica presente no lugar é determinante para a realização de determinadas 

atividades.  

 O conceito de circuito espacial de produção, por evidenciar todo o processo produtivo, 

destacando a circulação como um fator de extrema importância, ressalta o papel dos fluxos de 

objetos e de ações, explicitando a dimensão espacial desta teoria. 

Castillo & Frederico (2010, p. 465) apontam para a operacionalização do circuito 

espacial de produção, esclarecendo que para sua identificação faz-se necessário analisar  

[...] alguns temas principais: a atividade produtiva dominante, os agentes 
envolvidos e seus círculos de cooperação, a logística e o uso e organização 

do território. Os autores explicam que a atividade produtiva dominante deve 

ser analisada do ponto de vista de seus “principais aspectos técnicos e 

normativos.  

 

No âmbito de nosso trabalho, a atividade produtiva dominante é a produção de 

biodiesel e os aspectos técnicos e normativos envolvem vários órgãos e instituições que atuam 
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no desenvolvimento de tecnologias para a produção, na regulação, fiscalização e 

comercialização - os quais já tratamos.  

No que se refere à identificação dos agentes envolvidos, os autores supracitados 

indicam que há que se buscar compreender “as formas como estabelecem os círculos de 

cooperação” (CASTILLO & FREDERICO, 2010, p. 465). Segundo esses autores, tanto as 

etapas da produção quanto os agentes que as animam estão geograficamente dispersos e 

possuem maior ou menor poder de colocar a produção em movimento. Assim sendo, os 

círculos de cooperação podem dar-se na forma empresa-empresa; empresas e instituições de 

ensino e pesquisa; empresas e poderes públicos locais, regionais e nacionais; entre empresas e 

associações e/ou cooperativas etc.  

No Rio Grande do Norte, é possível visualizar todos esses tipos de interações. A 

empresa Petrobras/PBIO possui fortes laços com as instituições de ensino e pesquisa do 

estado, que desenvolvem várias pesquisas relacionadas à produção e formação de recursos 

humanos voltados para a produção de biodiesel. Quanto à relação com os poderes públicos, 

essa se dá por meio de parcerias voltadas para o desenvolvimento de pesquisa por órgãos 

estaduais, à concessão de tratores por algumas prefeituras, por cursos, treinamento, prestação 

de assistência técnica que também se dá pela articulação entre Petrobras e cooperativas. 

 O circuito espacial do biodiesel configurado no Rio Grande do Norte mostra pontos 

com alta densidade técnica, como é o caso das Usinas Experimentais da Petrobras, situada em 

Guamaré, ao mesmo tempo em que mostra uma agricultura familiar (que produz matéria-

prima) carente de estruturas que lhe permitam uma reprodução satisfatória, ficando assim, 

dependente do fornecimento de sementes, de tratores e de outros insumos necessários a essa 

reprodução.  

A organização e uso do território do circuito espacial de produção do biodiesel no RN 

têm como motivações oficiais a oportunidade de incluir socialmente os agricultores 

familiares, a possibilidade de diversificação da matéria-prima utilizada na produção do 

biodiesel, os fatores edafoclimáticos locais que propiciam o cultivo de oleaginosas como a 

mamona e o girassol nessas regiões, a emergência da questão ambiental em nível global, os 

problemas relacionados ao uso de fontes energéticas altamente poluentes e, diante disso, a 

necessidade de se buscar fontes de energia que sejam renováveis e menos poluentes. 

Acrescentamos a eles, as sucessivas crises relacionadas ao petróleo e suas altas de preço, bem 

como, a possibilidade de finitude desse recurso; a existência de um pólo industrial da 

Petrobras no estado; a necessidade de manter os agricultores no campo, evitando assim, o 
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deslocamento dessas pessoas para os grandes centros urbanos; a busca em reduzir as 

desigualdades regionais que sempre clamaram por ações por parte do poder público; as 

possibilidades apresentadas pelo momento histórico atual, gerido pelo meio técnico-

científico-informacional, onde o avanço das técnicas tem permitido a expansão do uso do 

território. Desta forma, regiões que antes eram preteridas, hoje se apresentam como propícias 

à produção de determinados produtos.  

Santos & Silveira (2008, p. 301) ao tratar das desvalorizações e revalorizações do 

território explicitam bem essa situação quando “[...] certas frações do território aumentam de 

valor em dado momento, enquanto outras, ao mesmo tempo e por via de consequência se 

desvalorizam”, da mesma forma “[...] a constituição de uma fração do território pode ser 

também diferentemente aproveitada segundo o tipo de produto” (SANTOS & SILVEIRA, 

2008, p. 301).  

Enfim, é a união de todos esses fatores e não fatos isolados, que propiciou a inserção 

dessa atividade no RN.  

 

3.4 AS INSTÂNCIAS PRODUTIVAS DE UMA ATIVIDADE - PRODUÇÃO, 

CIRCULAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO 

 

 Entendemos o espaço como uma instância social, onde a história se desenrola, como 

um conjunto de fatores e funções que condicionam e transformam a reprodução social. Sendo 

assim, concordamos com Santos (2008a, p. 203), quando afirma que o espaço é resultado da 

produção, que “produzir e produzir o espaço são dois atos indissociáveis” e que esse espaço 

deve ser estudado “[...] em sua obra permanente de reconstrução do espaço herdado de 

gerações precedentes, através das diversas instâncias da produção” (SANTOS, 2008a, p. 

240), sejam elas, a produção propriamente dita, a circulação, a distribuição e o consumo. Para 

o autor, o espaço humano é resultado da produção, não importando qual seja o período 

histórico (SANTOS, 2008a, p. 202), e o uso do tempo e do espaço acontece de forma 

diferenciada de acordo com os momentos históricos e os lugares em que se dão e os tipos de 

produção. (SANTOS, 2008a, p. 203).  

As instâncias da produção (produção propriamente dita, circulação, distribuição e o 

consumo), apesar de poderem ser analisadas de forma autônoma, necessitam ser examinadas 

no universo de suas relações e interações entre os subespaços onde se realizam, pois somente 

assim, alcançaremos a unidade do espaço.  
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A produção propriamente dita se realiza localmente, de acordo com os aspectos 

normativos e técnicos que a enredam e do lugar onde se realiza. A ideia de produção 

propriamente dita se relaciona ao uso direto do espaço enquanto suporte para o processo 

produtivo e como meio de trabalho tecnicamente elaborado (SANTOS, 1997). Entendendo 

dessa forma, compreendemos que no circuito produtivo do biodiesel, o espaço da produção 

propriamente dita tem início na fase de produção do óleo que será a matéria-prima principal 

que servirá de base à composição do produto final a ser distribuído para consumo. Nesse 

sentido, constitui-se espaço da produção propriamente dita o local onde está instalada a 

miniusina destinada a prensagem de sementes para a produção do óleo bruto no município de 

Ceará-Mirim, no Assentamento Rosário (Agrovila Canudos) e o município de Guamaré, onde 

estão instaladas as usinas experimentais da Petrobrás, UEB01 (Tecnologia a partir de óleos 

vegetais) e UEB02 (Tecnologia a partir de grãos de oleaginosas).  

A produção de girassol e de mamona no RN também está relacionada com o uso direto 

do espaço como suporte do processo produtivo, constituindo-se assim, um espaço da 

produção propriamente dita. No entanto, aí se dá um outro circuito que termina na produção 

do óleo, matéria-prima inicial para a produção de biodiesel –   e onde começa o circuito 

produtivo do biodiesel. Afinal, os circuitos “se estruturam a partir de uma atividade produtiva 

definida como primária ou inicial” (BARRIOS, 1978, apud SANTOS, 1986, p. 121). Ainda 

no mesmo texto e citando Sonia Barrios, este autor, explica que “uma atividade pertencerá a 

um dado circuito quando seu insumo principal provier da fase anterior do mencionado 

circuito; caso contrário considera-se que a partir desse ponto se desenvolve outro circuito, que 

deve ser analisado separadamente”. (BARRIOS, 1978, apud SANTOS, 1986, p. 121).  

 O produto biodiesel é produzido a partir de óleos vegetais e gorduras animais e óleos 

e gorduras residuais oriundas de fontes diversas (Quadro 02), portanto, muitas são as 

atividades produtivas “definidas como primárias” que servem à sua produção, mas que não 

pertencem ao seu circuito, somente o complementam. 

 

Quadro 02: Principais matérias-primas para produção de biodiesel 

Matérias-primas Exemplos (fontes) 

Óleos Vegetais 
Soja, mamona, dendê (palma), pinhão-manso, 

babaçu, algodão, girassol, canola, amendoim, etc. 

Gorduras animais 
Óleos de peixe, sebo bovino, gordura de porco e 

de frango etc. 

Óleos e gorduras residuais 
Óleos oriundos de frituras, esgotos municipais, 

resíduos industriais, etc. 

Fonte: Elaboração própria 
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  Reconhecendo o exposto, concluímos que se trata nesse caso, de uma interação entre 

circuitos que pode ser visualizada com maior clareza na Figura 02. 

 

 

Figura 02: Interação do circuito espacial de produção do biodiesel 

 com outros circuitos produtivos   

                          
          Fonte: Elaboração da autora 

 

 

As instâncias da circulação e da distribuição tratadas por Santos (1997), ressaltam o 

uso hierárquico do território pelas empresas que selecionam os lugares mais bem estruturados 

às necessidades de circulação da produção e, portanto, mais aptas à transformação da 

mercadoria em “capital-dinheiro”. E, como nos dias atuais, os mercados de atuação das 

empresas tendem a ampliar-se, significa dizer que, maior capacidade de circulação e 

distribuição equivale a maiores ganhos, e consequentemente, maior poder para as empresas.  

Vale aqui registrar que, no âmbito do Rio Grande do Norte, os investimentos em vias de 

circulação, embora ainda insuficientes se comparados às áreas mais privilegiadas do território 

nacional, sofreu alguns progressos devido a investimentos voltados, principalmente, para o 

setor do turismo, à fruticultura irrigada e ao setor petrolífero. Entretanto, no que concerne às 

 

Outros  

Circuito 

produtivo 

do girassol 

Circuito 

produtivo 

do algodão  
Circuito 

produtivo 

do babaçu 

Circuito 

produtivo 

do dendê 

(palma) 

Circuitos 

produtivos de 

carnes 

(bovina, suína 

etc.) 

Circuito 

produtivo 

da canola 

Circuito 

produtivo 

da soja 

Circuito 

espacial de 

produção do  

BIODIESEL 

  



P á g i n a  | 72 

 

vias de circulação que levam aos assentamentos e comunidades rurais, lugar da produção das 

sementes oleaginosas, o que se vê são um conjunto de estradas sem pavimentação, que 

dificultam o acesso, principalmente em períodos chuvosos, demonstrando nesse estado a 

coexistência de formas espaciais de tempos distintos e a posição desse lugar da produção no 

que se refere ao nível hierárquico (SANTOS, 1997).  

Ressalta-se aqui uma contradição, ao mesmo tempo em que para a produção de 

oleaginosas (a partir da agricultura familiar) o território se mostra carente de conteúdo 

técnico, ele se mostra viável do ponto de vista da produção de biodiesel, já que conta com o 

parque industrial petrolífero de Guamaré (com duas unidades de produção de biodiesel) e com 

bases de distribuição, ou seja, já possui um conteúdo infraestrutural organizado para a 

circulação e distribuição. O problema aqui parece ser mesmo o da oferta de matéria-prima, 

senão, como explicar que a Petrobras adie tanto o projeto de começar a produzir o biodiesel 

comercialmente no RN. 
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4 A CONFIGURAÇÃO DO CIRCUITO ESPACIAL DE PRODUÇÃO DO BIODIESEL 

NO TERRITÓRIO BRASILEIRO  

 

 Para compreender as ações do circuito produtivo do biodiesel que vem sendo 

empreendidas em solo norte-rio-grandense, faz-se necessário entender como este circuito 

produtivo vem se configurando no âmbito nacional, tendo o Estado como seu grande 

incentivador. Afinal, conforme afirma Santos (1988, p. 57), o Geógrafo “[...] está condenado a 

errar em suas análises, se somente considera o lugar, como se ele tudo explicasse por si 

mesmo [...]” e sem dar a devida importância ao fato de que o espaço deve ser visto enquanto 

totalidade. Sendo assim, este capítulo tem por finalidade demonstrar, embora de forma mais 

geral, como as atividades integrantes do circuito espacial de produção do biodiesel vêm se 

configurando no território brasileiro.  

Ao propormos discutir a configuração do circuito espacial de produção de biodiesel no 

território nacional, faz-se necessário tecer alguns esclarecimentos sobre o que tomamos aqui 

por configuração. A palavra configuração é utilizada para designar a forma, aspecto, 

aparência das coisas. Santos (1988, p. 75) ao tratar sobre “configuração territorial e espaço” 

esclarece que “a configuração territorial é o território e mais o conjunto de objetos existentes 

sobre ele; objetos naturais ou objetos artificiais que a definem.” O conjunto de objetos 

(naturais ou artificiais) existentes sobre o território são formas (recursos naturais, estradas, 

recursos hídricos, lavouras de soja e de girassol, usinas, distribuidoras etc.) que podem nos 

mostrar como as atividades produtivas estão distribuídas no território, permitindo, inclusive 

verificar as diferenciações de uso expressas no território nacional. Sendo assim, ao 

ensejarmos traçar a configuração do circuito espacial de produção do biodiesel no Brasil, 

queremos demonstrar como essa atividade vem tomando forma e como os agentes 

(atividades) envolvidos estão se espacializando racionalmente
7
 no território, afinal, “[...] 

discutir os circuitos espaciais da produção é discutir a espacialização da produção [...]” 

(SANTOS, 1988, p. 50), e essa vem denotando uma forma de organização do território para 

essa atividade que tem repercutido num uso diferenciado do mesmo, conforme será 

demonstrado no decorrer desse capítulo.  

Convém esclarecer que nesse capítulo focamos apenas a localização/distribuição dos 

principais agentes (atividades) envolvidos, a fim de demonstrar como este circuito produtivo 

vem se movimentando no território brasileiro, conforme a atividade vai se tornando mais 

atraente a determinados agentes e mais adequada ou propícia de realizar-se com maior 

                                                             
7 A espacialização é racional porque ela não é algo estático, ao contrário, “[...] é mutável, circunstancial, produto 

de uma mudança estrutural ou funcional [...] é o presente, um presente fugindo [...]” (SANTOS, 1988, p. 73). 
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intensidade em certas frações do território, á medida em que aqueles lugares menos aptos do 

ponto de vista da densidade técnica (rarefeitos) aparecem com pouca expressividade dentro do 

circuito. A importância em se fazer esse levantamento reside no fato de que o Programa do 

Biodiesel, encampado desde o início pelo Governo Federal, tinha como principal preocupação 

a inserção de agricultores familiares, principalmente daquelas regiões consideradas mais 

vulneráveis do ponto de vista social e econômico. 

 Para melhor compreensão do universo dessa atividade produtiva, inicialmente neste 

capítulo trazemos informações sobre a produção de biodiesel no Brasil e no mundo, sobre as 

matérias-primas e outros insumos utilizados no processo produtivo e sobre o processo 

produtivo propriamente dito.  

Posteriormente, identificamos os principais agentes envolvidos neste circuito 

produtivo em nível nacional e fizemos o mapeamento das áreas de cultivo das principais 

oleaginosas utilizadas na produção do biodiesel, a soja e o algodão. Além dessas, também 

mapeamos a produção de mamona e de dendê, pela sua representatividade no que concerne à 

importância legada a elas no início do processo de materialização do PNPB, no sentido de 

inserir os pequenos agricultores e, por fim mapeamos também a produção de girassol, haja 

vista, esta ter sido uma das oleaginosas incentivadas no Rio Grande do Norte.  

 Realizamos um levantamento das usinas autorizadas pela ANP para a produção e 

comercialização e sua distribuição no território nacional. Bem como, o mapeamento das 

mesmas de forma sequencial, a fim de demonstrar como esse processo de ocupação e uso do 

território pelas empresas produtoras de biodiesel evolui ano a ano, resultando num processo 

de concentração em determinadas partes do território. Por fim, também demonstramos como 

os laboratórios cadastrados pela ANP, para ensaios com biodiesel estão distribuídos no 

território Nacional, denotando maior concentração desses objetos no Centro-Sul do país.  

   

 

4.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O BIODIESEL NO BRASIL E NO MUNDO  

 

 O biodiesel é um combustível biodegradável derivado de fontes renováveis, que pode 

ser produzido a partir de gorduras animais ou de óleos vegetais. Substitui total ou 

parcialmente o óleo diesel de petróleo em motores automotivos (de caminhões, tratores, 

camionetas, automóveis, etc.) ou estacionários (geradores de eletricidade, calor, etc.). Pode 

ser usado puro ou misturado ao diesel em diversas proporções. (Cartilha PNPB, 2010).  
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 A característica renovável do biodiesel fez dele uma alternativa promissora (em longo 

prazo) diante dos combustíveis fósseis cuja finitude é uma ameaça constante. Outro fator que 

faz do biodiesel uma opção relevante é o fato de poder ser utilizado como aditivo nos motores 

a diesel sem necessidade de adaptação, o que o torna uma alternativa menos complexa do que 

fontes como o GNV ou a energia elétrica que exigem investimentos em adaptação de motores 

(LUCENA, 2008). 

 O primeiro motor a diesel que se tem notícia foi apresentado oficialmente pelo alemão 

Rudolph Christian Karl Diesel (daí o nome dado ao combustível) em 1898 e utilizou óleo de 

amendoim como combustível. Para o engenheiro, o uso de combustíveis de origem vegetal 

para alimentar motores em longo prazo se tornaria tão importante quanto eram o petróleo e o 

carvão e também promoveriam o desenvolvimento agrário dos países. (CÂMARA, 2006). 

Entretanto, ironicamente, após a morte de Diesel, a indústria do petróleo deu seu nome ao 

combustível de origem fóssil que desenvolveu. Daí por diante a produção farta de petróleo 

proporcionou um ambiente de tranquilidade e fez com que os projetos de produção de 

combustíveis alternativos fossem abandonados ou postos em segundo plano.  

 Com o tempo, o crescimento da demanda por petróleo relacionada ao ritmo de 

crescimento e consumo, mais as crises que passaram a ameaçar o setor, e a emergência de 

questões de cunho ambiental, provocaram o retorno às pesquisas. Como mostra Houtart 

(2010, p. 18) nesse momento o que está em jogo é o fato de que “a energia está no coração de 

toda essa problemática” ambiental, pois, “sem o recurso às fontes energéticas o capitalismo 

seria inoperante”, daí a emergência das questões ambientais mundo afora e a busca de 

soluções que permitissem a continuidade do sistema. Houtart (2010) mostra ainda que as 

alternativas propostas sempre primaram pela transformação de comportamentos, “mas sem 

jamais questionar a lógica da acumulação capitalista, intermitentemente apresentada como a 

única solução necessária, mesmo aceitando algumas adaptações ou regulações”.   

Diante desse cenário, muitos países, principalmente os ditos centrais, passaram a 

investir no desenvolvimento de pesquisas que lhes permitissem no futuro, superar essa 

dependência dos recursos naturais finitos. 

 Apesar de algumas fontes afirmarem que há registros de uso de combustíveis oriundos 

de óleos vegetais por volta de 1938, sabe-se que a produção desses combustíveis só passou a 

ser incentivada efetivamente após as crises internacionais do petróleo, na década de 1970, 

quando países como Áustria, Alemanha e França passam a buscar novas fontes alternativas de 

energia que culminam, na década de 1980, com a implementação de políticas de estímulo à 

produção desse agrocombustível (MATTEI, 2010). Assim, já no início dos anos 1990, o 
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processo de industrialização do biodiesel teve início na Europa, sendo este, o principal 

mercado produtor e consumidor de biodiesel em grande escala. 

Dentre os países europeus produtores de biodiesel destaca-se a Alemanha como o 

maior produtor mundial deste agrocombustível que tem como matéria-prima o óleo de colza 

(canola) e o girassol, que, aliás, são as matérias-primas predominantes na Europa. Ainda, 

segundo o autor citado anteriormente, em 2010, Alemanha, França e Itália juntas respondiam 

por mais de 90% do biodiesel produzido mundialmente.  

 Os EUA também têm investido na produção de biodiesel. Nesse país o biodiesel só foi 

aprovado como combustível alternativo na década de 1990. No entanto, várias ações estão 

sendo postas em prática, dentre elas o programa “Ecodiesel” que almeja o “uso crescente de 

biodiesel pelo sistema de transportes e também pela frota de automóveis particulares”. Neste 

país, “foi promulgada a lei 517/Senado de 2002, que criou o programa biodiesel norte-

americano, cuja meta de produção foi fixada ao redor de 20 bilhões de litros ao ano”, com um 

percentual inicial de adição do biodiesel ao óleo diesel tradicional fixado em 20%. (MATTEI, 

2010).  

 Na América Latina o destaque é a Argentina, cuja matéria-prima mais utilizada na 

produção de biodiesel é a soja e, em pequena proporção, o girassol. Neste país foi instituído 

em Novembro de 2010, o “Plano de competitividade do Combustível Biodiesel” a fim de 

incentivar investimentos internos e externos na produção desse combustível. (MATTEI, 

2010). 

Os biocombustíveis seguem sendo testados atualmente em várias partes do mundo. 

Além dos países já citados, países como a Malásia também vem produzindo biodiesel 

comercialmente e estimulando o desenvolvimento de escala industrial.  

Esses investimentos na produção desse agrocombustível em nível mundial 

demonstram que o biodiesel tende a se firmar no mercado mundial de combustíveis. 

 

4.1.1 O biodiesel no Brasil  

 

Segundo expresso no site da Biodieselbr (2012), uma das maiores fontes de 

informações sobre o mercado de biodiesel, desde a década de 1920, o Brasil já estudava e 

testava combustíveis alternativos e renováveis, trabalho que era desenvolvido pelo Instituto 

Nacional de Tecnologia (INT). Posteriormente, a partir da década de 1970, o Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas (IPT) e a Comissão Executiva da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), 

somaram-se ao INT e passaram a desenvolver projetos de óleos vegetais como combustíveis, 
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destacando o DENDIESEL (biodiesel cuja matéria-prima é o óleo de dendê). Ainda segundo 

esta fonte, também na década de 1970 a Universidade Federal do Ceará (UFCE), desenvolveu 

pesquisas que revelaram um combustível oriundo de óleos vegetais cujas propriedades eram 

semelhantes ao óleo diesel convencional. O uso para fins energéticos, no entanto, só foi 

proposto em 1975, com a criação do Plano de Produção de óleos vegetais para fins 

energéticos (PRÓ-ÓLEO), quando se previa uma mistura de 30% de óleo vegetal no óleo 

diesel derivado de petróleo, com a perspectiva de sua substituição integral em longo prazo. 

Entretanto, nesse mesmo ano foi implantado o PROÁLCOOL, programa que acaba por 

suplantar o de óleos vegetais recebendo maior atenção do Governo Federal, sobre o qual Pires 

do Rio (2011, p. 3) ressalta que “Os imediatos resultados do PROÁLCOOL, como a 

competitividade econômica frente à gasolina, fizeram com que esse programa recebesse mais 

atenção e investimentos em detrimento dos de óleos vegetais”.  Vale salientar que a atenção 

dada a esse Programa, por meio dos benefícios concedidos aos grandes produtores prevalece 

até os dias atuais.  

Em 1980 alavancado pelo envolvimento de várias instituições de pesquisa, da 

Petrobras e do Ministério da Aeronáutica foi criado o PRODIESEL. A partir daí o 

combustível passou a ser testado por fabricantes de veículos a diesel. Nessa ocasião, a UFCE 

foi responsável pelo desenvolvimento de um querosene vegetal de aviação para o Ministério 

da Aeronáutica, que após testes, foi homologado pelo Centro Técnico Aeroespacial 

(BIODIESELBR, 2012). 

A alta de preços do petróleo fez com que em 1983 o Governo Federal lançasse o 

Programa de óleos vegetais (OVEG), cujas ações incluíam testes de misturas do 

Biocombustível ao diesel de petróleo, numa ação coordenada pela Secretaria de Tecnologia 

Industrial que contou com a cooperação de institutos de pesquisa, indústrias automobilísticas 

e de óleos vegetais, de fabricantes de peças e de produtores de lubrificantes e combustíveis. 

(BIODIESELBR, 2012) 

Como se pode ver, no Brasil há décadas existe a preocupação com a autossuficiência 

de combustíveis para os motores a explosão, uma vez que a partir da década de 1950 se 

elegeu o modal rodoviário como principal para o transporte de mercadorias e de pessoas, com 

a adoção da política do “rodoviarismo
8
” que exige altos investimentos na produção de 

                                                             
8 Denomina-se “Rodoviarismo” a opção pelo modal rodoviário que no Brasil teve seu maior impulso durante o 

governo Jucelino Kubitschek (anos 1950). Nesse período articulou-se uma política de atração de indústrias 

automobilísticas estrangeiras, grandes incentivos à construção de rodovias voltadas para a integração do 

território nacional e concomitantemente, uma desarticulação de grande parte das ferrovias nacionais.  (PAULA, 

2010). 
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combustíveis para suprir a demanda. No entanto, apesar de todos os esforços despendidos que 

constataram “a viabilidade técnica da utilização do biodiesel como combustível, os elevados 

custos de produção, em relação ao óleo diesel, impediram seu uso em escala comercial” 

(BIODIESELBR, 2012). Sendo assim, a inserção do biodiesel na matriz energética brasileira 

começa a se esboçar somente em 2003, a partir de uma ação governamental que criou um 

grupo de trabalho Interministerial (GTI), que deveria desenvolver e apresentar estudos sobre a 

viabilidade desse agrocombustível enquanto fonte alternativa de geração de energia. Sua 

implementação, no entanto, só ocorre no início de 2005 por força da lei 11.097, de 13 de 

janeiro de 2005. Somente a partir desse momento tem início sua produção comercial. 

A tecnologia utilizada para a produção de biodiesel no Brasil é transesterificação 

(Figura 03), que consiste na reação química de um óleo vegetal com um álcool (Etílico ou 

Metílico) na presença de um catalisador, usado para acelerar a reação. Como resultado, 

obtém-se o éster metílico ou etílico, (conforme o álcool utilizado), e a glicerina. A 

transesterificação nada mais é do que a separação da glicerina, do óleo vegetal, - que constitui 

20% da molécula do óleo vegetal – que é removida e substituída pelo álcool. O excesso de 

álcool gerado na produção pode ser reutilizado no processo. (MEIRELLES, 2003, apud 

LEIRAS, 2006). Esse processo gera os subprodutos glicerina, resíduo glicérico e borra de 

refino, que são comercializados pelas empresas produtoras de biodiesel. 

 

                    Figura 03 – Fluxograma do Processo de produção de biodiesel  

 
                     Fonte: Parente, 2003. 
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4.2 AS PRINCIPAIS ATIVIDADES E AGENTES DO CIRCUITO ESPACIAL DE 

PRODUÇÃO DE BIODIESEL NO BRASIL 

 

Neste tópico procuramos demonstrar como os agentes e atividades de maior relevância 

para o circuito espacial da produção de biodiesel estão se organizando no território brasileiro. 

Vale salientar, que não pretendemos aqui nos aprofundar na análise dessas atividades.  

 Nossa ênfase se dará na fase da produção de matérias-primas e na fase da produção 

industrial. Nessas, destacam-se agentes como os grandes produtores rurais, os agricultores 

familiares, os frigoríficos e graxarias e os produtores de biodiesel.  

 

 

4.2.1 Os fornecedores de matéria-prima para o circuito espacial de produção de 

biodiesel 

 

A agricultura familiar: breves considerações 

 

 O fator preponderante para a inserção da agricultura familiar no circuito produtivo do 

biodiesel foi o conteúdo social do PNPB. Seu marco regulatório define como prioridade a 

ampliação da produção e consumo em escala comercial e de forma sustentável, com enfoque 

na inclusão social e no desenvolvimento regional, através da diversificação das matérias-

primas (soja, mamona, girassol, canola, dendê, pinhão manso, palma, amendoim etc.) e das 

regiões produtoras, visando gerar emprego e renda. 

 Para garantir essa inserção, o governo federal criou leis que estimulam o produtor de 

biodiesel a adquirir um percentual de matéria-prima desse segmento de agricultores. Assim, 

numa iniciativa considerada inovadora, esse marco regulatório prevê a realização de contratos 

de “parceria” entre agricultores familiares e as empresas processadoras de matéria-prima. Para 

harmonizar as relações entre dois grupos tão antagônicos foi criado o “Selo Combustível 

Social”, sobre o qual já discorremos.  

 Segundo a SAF/MDA (2010), a participação da agricultura familiar no PNPB acontece 

de três formas: produzindo sementes e mudas de oleaginosas; fornecendo os grãos das 

oleaginosas (mamona, dendê, girassol, soja, etc.) para as indústrias processadoras; extraindo o 

óleo vegetal dos grãos e comercializando o óleo bruto junto às usinas de biodiesel e; 

organizando suas próprias usinas para a produção do biodiesel. (BRASIL/SAF/MDA, 2010).  

As informações disponíveis voltam-se muito mais para a comercialização dos grãos junto às 

empresas processadoras, sendo escassas as informações sobre as outras formas de atuação, 



P á g i n a  | 80 

 

não havendo como ser demonstradas, exceto pelo Rio Grande do Norte onde houve uma 

experiência piloto de dois anos na produção e no processamento do óleo de girassol para a 

Petrobras.  

 O Gráfico 01 demonstra a quantidade estabelecimentos da agricultura familiar 

inseridos no PNPB e sua evolução entre os anos 2005-2010 (BRASIL/SAF/MDA, 2010) 

demonstrando períodos de estabilização, declínio e crescimento.  

 

 

Gráfico 01: Evolução do número de estabelecimentos da agricultura familiar 

participantes do PNPB no Brasil de 2005 a 2010. 

 

Fonte: SAF/MDA, 2010. 

 

 Na fase inicial do Programa, o Nordeste se destaca como a região que possui o maior 

número de estabelecimentos familiares inseridos no circuito produtivo do biodiesel (15.000 

em 2005), conforme se observa no Gráfico 02. Em seguida vem o Sudeste com 914 e o Norte 

com 414. As demais regiões não registram estabelecimentos inseridos. Já em 2006, todas as 

regiões passam a integrar a lista com estabelecimentos inseridos. Neste ano a participação do 

Nordeste mais que dobrou, enquanto que o Sudeste registrou uma quantidade irrisória (07 

estabelecimentos) e; o Sul, que nem havia aparecido no ano anterior, registra um total de 

8.736 estabelecimentos participantes e, em 2007, essa região salta para um total de 27.928. Já 

no Nordeste há um grande declínio em relação ao ano anterior (2006). Em 2008 há um 

crescimento dos números do Nordeste que permanece estabilizado até o ano seguinte.  

Enquanto isso verifica-se um declínio na participação dos estabelecimentos da região Sul em 
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2008. Porém, em 2009, a participação dessa região dá um novo salto, de 8.767 para 29.150. 

Nos anos seguintes os números do Nordeste permanecem estabilizados e os da região Sul 

sofrem um declínio em 2008 para dar um novo salto em 2009 (de 8.767 para 29.150). Em 

2010, é a vez de o Nordeste ampliar sua participação para 41.253; mas, ainda assim, o Sul 

toma a dianteira com um total de 52.187 estabelecimentos familiares inseridos neste ano.    

 Vale registrar que o Sudeste, depois de 2005, sofre uma queda brusca do número de 

estabelecimentos inseridos e esses números permanecem baixos, sendo que o maior número 

de estabelecimentos participantes é registrado no ano 2010 (3.297 estabelecimentos). A 

situação do Centro-Oeste não é diferente, nessa região, o maior número de estabelecimentos 

inseridos é 3.388, no ano 2010. Quanto ao Norte, o maior número de estabelecimentos 

familiares participantes, foi registrado no primeiro ano, nos anos seguintes, o maior número 

registrado foi em 2010, com um total de 246 estabelecimentos (BRASIL/SAF/MDA, 2010). 

 

Gráfico 02: Número de estabelecimentos da agricultura familiar inseridos no PNPB por 

região de 2005 a 2010 

 
Fonte: SAF/MDA, 2010. 

 

Esses números merecem ser analisados. O número elevado de estabelecimentos 

registrado no Nordeste no início do Programa resulta do fato de que essa região foi o foco dos 

primeiros incentivos governamentais voltados para a produção de culturas alternativas – 

principalmente a mamona – e para a geração de renda para os agricultores familiares dessa 

região.  Vale lembrar também que essa região é a que registra o maior número de agricultores 

familiares no Brasil, totalizando 2.187.295 e 35,3% da área total sob o controle dessa 

categoria de produtores.  
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 O grande declínio verificado no Nordeste, a partir do ano 2007, se deve em parte às 

dificuldades de organização dos agricultores, à sua fraca atuação em cooperativas e, segundo 

Campos & Carmélio (2009, p. 83), se deve ainda a “problemas de ordem estrutural, somados 

a uma ação desordenada e pouco eficaz por parte das empresas de biodiesel atuantes na região 

e ao fato de que o governo apenas iniciava suas ações de fomento para a organização da base 

produtiva da agricultura familiar”. 

 A reduzida participação do Sudeste principalmente no início do Programa também é 

explicada por Campos & Carmélio (2009, p. 82), segundo este autor, “As empresas 

localizadas na região Sudeste não conseguiram articular satisfatoriamente os agricultores 

familiares locais e adotaram os estados do Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul 

para formar sua base produtiva.” Isso deve justificar também o fato de que o número de 

estabelecimentos da agricultura familiar do Sudeste inseridos no Programa nunca atingiu 

grandes patamares, conforme pode ser observado no Gráfico 02. 

 Percebe-se que a região Sul, apesar de no primeiro ano, sequer integrar a lista do das 

regiões inseridas no PNPB, encerrou o ano de 2010 registrando o maior número de 

agricultores participantes. Campos & Carmélio (2009, p. 82) afirmam ainda, que um dos 

motivos do desempenho da região Sul consiste na participação de cooperativas de agricultores 

familiares, possuidoras do DAP (Declaração de Aptidão ao PRONAF), que nessa região 

sempre foram muito organizadas. Na verdade, essa forma de organização em cooperativas já é 

uma tradição no Sul do país, pois, muito cedo os agricultores dessas regiões entenderam que 

essa era a melhor alternativa para sobreviverem num mercado dominado por grandes 

produtores agroindustriais.  

 Quanto ao número de agricultores familiares da região Centro-Oeste, inseridos no 

PNPB, estes nunca foram muito elevados. No estado do Mato Grosso (maior produtor de 

biodiesel), por exemplo, isso se explica pela predominância dos grandes estabelecimentos 

agroindustriais e, por conseguinte, grande concentração fundiária onde  

 

[...] cerca de 82% da área total dos estabelecimentos rurais do estado é 

constituída pelos grupos de área compreendidos entre 1.000 e 10.000 ha  
(isto equivale a 7% do número total de estabelecimentos), enquanto que as 

unidades de produção familiar, que não ultrapassam 400 ha, estão incluídas 

no range das propriedades entre 10  e menos de 1.000 ha, o que corresponde 
tão somente a 17% da área total de estabelecimentos  (ARACRI,  2011, p. 

82). 
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 Além disso, o autor anteriormente referido, também destaca o fato de existirem muitos 

assentamentos de criação recente, cujos processos de regulação fundiária ainda não se 

encontram concluídos, o que dificulta a obtenção do DAP (ARACRI, 2011, p. 83) e, 

consequentemente, a inserção desses agricultores no programa de crédito do PRONAF, 

dificultando o custeio da produção.  

 A região Norte, onde a oleaginosa priorizada foi o dendê, algumas explicações para a 

baixa participação, podem ser encontradas em estudo de Castro (2011). Esse autor explica, 

entre outras coisas, que existem muitos entraves que diminuem “a competitividade dessa 

oleaginosa para a produção de biodiesel” e, conseqüentemente repercute na quantidade de 

agricultores inseridos no programa. Dentre esses entraves ele cita a dificuldade por parte dos 

pequenos produtores de dendê em obter crédito para o seu plantio, pois, para esse segmento 

“as condições de financiamento são ainda mais restritivas. Em geral, as normas de crédito 

exigem documentação legal da terra e garantias reais para créditos de investimento”. Ainda 

segundo o autor, acrescentando-se a isso as condições referentes a prazos, carência e juros, 

qualquer iniciativa por parte desses agricultores para utilização das linhas de crédito fica 

inviabilizada (CASTRO  et al., 2010, apud CASTRO, 2011, p. 36). 

 A maior participação de estabelecimentos familiares do Nordeste demonstrada no 

Gráfico 02 deve ser creditada não só ao fato de que essa região esteve entre as primeiras a 

receber os incentivos à participação, conforme já o dissemos, mas, também ao fato de que 

esse primeiro momento foi de grande empolgação para os agricultores, quando o então 

Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva foi o principal “propagandeador” do 

PNPB. Nota-se que essa empolgação é registrada nos dois primeiros anos. Posteriormente 

(2007), houve notável declínio desta região e chama atenção que nesse mesmo ano há um 

grande crescimento da quantidade de estabelecimentos familiares inseridos na região Sul, 

onde a maioria dos agricultores produz a soja para o biodiesel. No ano seguinte a soja já 

representará 82,17% da matéria-prima utilizada na produção do biodiesel no Brasil (Boletim 

mensal ANP, Nov/2008), mesmo com o declínio registrado na região Sul. Nos anos seguintes 

(2009/2010) o gráfico mostra um crescimento no número de estabelecimentos em todas as 

regiões, resultado também do aumento da demanda gerada pela obrigatoriedade da mistura do 

biodiesel ao diesel do petróleo que subiu gradativamente, dos 2% iniciais para 3% em julho 

de 2008, depois para 4% e em 2010 para 5%. Todavia, apesar desse aumento verificado nos 

últimos anos, nas regiões Sul e Nordeste, quando atentamos para as aquisições da agricultura 

familiar (Gráfico 03) constatamos que as maiores aquisições de matéria-prima são 

provenientes da região Sul, responsável por quase 70% da produção de matéria-prima.  O 
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Nordeste fornece em 2010 apenas 5%. Até mesmo o Centro-Oeste cuja quantidade de 

estabelecimentos é ínfima se comparada ao Sul e Nordeste, participa com 23% desse total 

(SAF/MDA, 2010).  

 Vale salientar que não podemos nos ater cegamente a esses dados, haja vista que a 

quantidade de estabelecimentos inseridos não nos mostra a qualidade dessa inserção. No RN, 

por exemplo, nas últimas safras, apesar de muitos agricultores possuírem contrato assinado 

com a empresa PBIO, em muitos municípios o plantio não aconteceu, devido à deficiência 

hídrica, ou seja, como os agricultores dependiam de chuva e não choveu o plantio não pode 

ser viabilizado.  Essa é a realidade dos agricultores que plantam em regime de sequeiro. 

Também é verdade que muitas empresas estão adquirindo a mamona, mas não a estão 

utilizando na produção do biodiesel. Essa também parece ser uma explicação plausível para 

entender os dados registrados.  

  

 

Gráfico 03: Participação regional no total de aquisições da agricultura familiar (2010) 

 

Fonte: SAF/MDA (2010). 

 

A quantidade e o tipo de matéria-prima adquirida da agricultura familiar também 

retratam essas discrepâncias regionais conforme se observa no Quadro 03. 
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Quadro 03: Aquisições de matéria-prima da Agricultura familiar no PNPB, em milhões 

de R$, de 2008 a 2010 

Matéria-prima 2008 2009 2010 

Soja R$ 256,06 R$ 640,76 R$ 995,86 

Mamona R$ 5,14 R$ 26,79 R$ 46,36 

Óleo de soja R$ 10,20 R$ 4,39 R$ 5,37 

Gergelim R$ 0,00 R$ 0,18 R$ 4,17 

Dendê R$ 2,45 R$ 2,50 R$ 3,35 

Girrassol R$ 1,95 R$ 1,12 R$ 1,18 

Canola R$ 0,62 R$ 0,35 R$ 1,17 

Amendoim R$ 0,11 R$ 1,22 R$ 1,05 

Outras R$ 0,02 R$ 0,19 - 

Total R$ 276,54 R$ 677,34 R$ 1.058,70 

Fonte: SAF/MDA, 2010 

 

Comparando o Quadro 03 com os dados do Gráfico 02 também chama atenção o fato 

de que as aquisições de soja (em milhões de reais) R$ 995,86 e as de mamona R$ 46,36 

(exemplificando o ano de 2010) aparecem um tanto discrepantes quando comparados ao 

número de estabelecimentos 52.187 (Sul) e 41.253 (Nordeste). Ora, se a quantidade de 

estabelecimentos das duas regiões tem valores aproximados, porque uma diferença tão 

gritante em relação a esses valores? Não temos respostas prontas para essa questão, mas 

podemos aventar o fato de que os agricultores da região Sul já possuem longa experiência 

com a soja e também possuem a tradição de se organizar em cooperativas, o que lhes confere 

maior força de atuação. Além disso, muitas leituras realizadas até aqui, como é o caso do 

trabalho “Experiências de geração de bioenergia no Sul e no Nordeste do Brasil: dispositivos 

coletivos, inovações sócio-técnicas e desenvolvimento territorial”, de Anelise Graciele Rambo 

(UFRGS) e Genivalda Cordeiro da Costa (UERN), publicado em 2010, em que as autoras 

comparam uma experiência realizada no Rio Grande do Norte e outra no Rio Grande do Sul. 

Neste trabalho as autoras demonstram as diferenciações na forma de atuação da comunidade 

de cada estado, ao receber a proposta de um novo nexo econômico. Destacam também a 

questão da assistência técnica no RN e as formas de organização dessas comunidades, 

corroborando com nossas colocações quando afirmamos que os agricultores do Sul do país 

possuem melhor estruturação em todos esses quesitos levantados até aqui. 

Diante do exposto é possível verificar que a realidade da inserção dos agricultores 

familiares no circuito espacial de produção do biodiesel ainda é motivo para muitos 

questionamentos e críticas. Verifica-se ainda, que a forma com essa inserção acontece, apesar 

de obedecer ao um mesmo conjunto normativo – excetuando-se algumas diferenças no que se 

refere à questão dos requisitos para aquisição de matéria-prima e impostos para o acesso ao 
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selo “Combustível Social” de acordo com a região –, se dá de diferentes formas. O que 

confirma uma questão que vem sendo posta desde o início de nossas reflexões para esse 

trabalho: os lugares possuem características e particularidades que os diferenciam e merecem 

mais atenção por parte dos pensadores da política brasileira.  

 

Grandes produtores Agrícolas (Agronegócio de grãos) 

 

 A maioria dos grandes produtores agrícolas que participa do circuito espacial de 

produção do biodiesel atua no agronegócio da soja, ou seja, são agentes que atuavam na 

produção dessas oleaginosas, o que significa dizer, que eles já possuíam uma estrutura pronta 

e adequada à essa nova atividade. Alguns, por atuarem no processamento da matéria-prima, 

passaram a ofertar o óleo bruto ao invés dos grãos, para as empresas de biodiesel.  

 A participação de alguns desses agentes vai além da oferta de matéria-prima. Alguns 

vêem na produção do biodiesel mais uma alternativa de negócio rentável e passam também a 

produzir o agrocombustível. É o caso, por exemplo, da Camera Agroalimentos S/A, empresa 

sediada no Rio Grande do Sul. 

 Não encontramos dados que demonstrem os valores adquiridos pelas usinas a partir 

desse segmento, porém, a SAF/MDA (2010), registra que 26% da matéria- prima adquirida 

por empresas com selo social, em 2010, foi proveniente da agricultura familiar. O restante 

74% corresponde às aquisições de outros fornecedores. Levando-se em consideração que a 

matéria-prima mais utilizada para a produção de biodiesel é a soja, fica claro o quanto a 

participação dos grandes produtores é significativa para o circuito produtivo do biodiesel.  

 

Os Frigoríficos e Graxarias 

 

O biodiesel a partir de sebo animal foi desenvolvido por uma empresa italiana, a 

Balestra. Sua inserção no Brasil se deu há pelo menos 5 anos (sob licença da Balestra) pela 

empresa Dedini - que produz plantas e equipamentos para a produção de biodiesel e está 

sediada no município de Piracicaba – SP, mas também possui unidades em Sertaozinho (SP), 

Recife (PE) e Maceió (AL) -, em parceria com a empresa Ponte di Ferro Participações 

Indústria e Comércio de Biodiesel Ltda. - empresa sediada no município de Taubaté (SP). 

Contudo, posteriormente a Ponte di Ferro deixou de usar a tecnologia da empresa italiana e 

veio a utilizar tecnologia desenvolvida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (LEVY, 

2011). 
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 A produção de biodiesel a partir do sebo bovino no Brasil ainda é muito reduzida, se 

comparada à soja. Segundo Levy (2011), apenas oito usinas atuam com o sebo bovino, apesar 

de 66 delas, terem autorização da ANP para processar a gordura bovina. Para esse autor, a 

reduzida utilização dessa matéria-prima pela maioria das usinas se deve a problemas 

relacionados à aquisição do sebo bovino, pois ainda não há um mercado organizado e a 

articulação entre frigoríficos/graxarias e as usinas de biodiesel ainda é precária. 

Em sua pesquisa Levy (2011) pode conferir que os produtores de biodiesel que 

utilizam o sebo bovino, o fazem, na maioria das vezes, quando os preços da soja não estão 

atraentes, o que impede a formação de um mercado estável dessa matéria-prima. Ainda 

segundo esse autor, é por esse motivo que o sebo bovino ocupa a segunda colocação entre as 

matérias-primas utilizadas para produzir biodiesel. 

 A produção do sebo bovino tem caráter residual, isto é, o sebo é considerado um 

resíduo e seu destino geralmente é a fabricação de cosméticos, sabões e ração animal.  

  A falta de um mercado organizado do sebo bovino atua como limitador para a 

produção de biodiesel a partir desse produto.  

 Dentre as usinas autorizadas pela ANP para produzir biodiesel, apenas oito utilizaram 

sebo bovino: a Minerva, localizada no município de Palmeiras de Goiás (GO); a JBS 

BrasBiodiesel (Lins-SP); a Frigol (Lençóis Paulista-SP); a Fertibom (Catanduva-SP); a 

Amazonbio (Ji-Paraná-RO); a Biopar (Rolândia-PR); a JBS Colider (Colider-MT) e; a 

Bioverde (Taubaté-SP), sendo que esta última, deixou de atuar com sebo bovino e passou a 

atuar apenas com óleos vegetais. 

Percebe-se que metade das usinas que utilizam ou utilizaram sebo bovino na produção 

de biodiesel estão localizadas no estado de São Paulo, até porque nesse estado há grande 

concentração de atividades frigoríficas. Dentre as usinas que utilizam o sebo bovino, algumas 

se associaram a grandes grupos frigoríficos para produzir biodiesel. Uma delas é a Minerva, 

localizada em Goiás. Já a JBS, por exemplo, já possui seus próprios frigoríficos, o que 

viabilizou o uso do sebo como matéria-prima pela empresa. 

 

 

4.2.2 Os produtores de biodiesel (usinas) e sua distribuição no território brasileiro 

 

 O PNPB determinou uma forma de atuação das empresas produtoras de biodiesel que 

engendra uma experiência inédita no Brasil. Certamente sem a intervenção do Estado a 

perspectiva de que a produção de biodiesel acontecesse nesses moldes seria remota, 
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principalmente quando se pensa na inserção de agricultores familiares das regiões Norte e 

Nordeste. 

 É bem verdade que a integração empresas/agricultura familiar já acontece há algum 

tempo, principalmente na região Sul do país. No entanto, essa nova relação que se estabelece 

entre as empresas e a agricultura familiar difere de tudo que existe até então. Sucede que, 

desta feita é o Estado que está à frente de uma política que cria condições para que uma parte 

da matéria-prima para um produto seja proveniente de um segmento cuja participação nesse 

mercado seria improvável.  

 As empresas produtoras de biodiesel estão distribuídas por todas as regiões do país, 

mas não em todos os estados. Entretanto, algumas regiões concentram grande quantidade de 

usinas ao passo que em outras registra-se uma rarefação dessa atividade. Como é possível 

verificar no Gráfico 04.  

O total de usinas no território brasileiro até o final de 2012 era de 98 usinas, entre 

autorizadas e não autorizadas pela ANP (BIODISELBR, 2012), conforme Gráfico 04. 

 

Gráfico 04: Usinas de biodiesel por estado do Brasil (2012)  

 
Fonte: Biodieselbr, 2012. 

Nota: Nessa lista, o estado do Rio Grande do Norte aparece com apenas 1 usina, no entanto, vale 
registrar que nesse estado existem duas usinas da PBIO situadas no Pólo industrial da Petrobras, no 

município de Guamaré, o que totalizaria 99 usinas.  

 



P á g i n a  | 89 

 

Em 2012 eram 65 usinas autorizadas e 55 razões sociais espalhadas pelo território 

brasileiro. O que significa dizer que em alguns casos uma mesma empresa possui mais de 

uma usina em operação no território. Sejam elas: a Petrobras Biocombustível (PBIO) – 

unidades na BA, CE, MG; a Abdiesel (duas em MG); a Biopar (MT e PR); a BsBios, no PR e 

no RS (parceria com a Petrobras), a Camera (duas no RS); a Caramuru (duas em GO); a 

Granol (RS e GO) e a JBS, em Mato Grosso e São Paulo.  

Em algumas regiões, todos os estados possuem pelo menos uma ou mais usinas. Na 

região Sul, por exemplo, somente Santa Catarina não possuía usinas, mas já há uma planta 

autorizada para construção nesse estado, conforme se observa no Cartograma 09. No Sudeste, 

somente o Espírito Santo não registra a presença de usinas em seu território. Na verdade, há 

notícias de que o estado já sediou pelo menos três usinas, no entanto, ao menos na lista de 

usinas autorizadas da ANP elas não figuram.  

 O Centro-Oeste aparece como a região que mais possui usinas, sendo que a maioria 

delas está concentrada no estado do Mato Grosso. Já as regiões Nordeste e Norte, apesar de 

terem sido o foco dos primeiros incentivos à produção, constituem as regiões com menor 

quantidade de usinas. O Nordeste possui usinas autorizadas no Ceará, Bahia e Maranhão, já 

nos demais estados, - excetuando-se o RN, onde existem duas usinas experimentais da 

Petrobras – não há registro da presença de usinas autorizadas. Os Cartogramas 02 a 09 

(usinas) demonstram a evolução da instalação dessas usinas no território nacional, mostrando 

como elas estão distribuídas. Observando esses cartogramas e os cartogramas que 

demonstram como as oleaginosas destinadas à produção do biodiesel estão distribuídas 

(Páginas 98, 99, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 110 e 111), percebe-se que essas usinas estão 

distribuídas em pontos estratégicos onde existe farta disponibilidade de matéria-prima. As 

usinas situadas no Mato Grosso, por exemplo, citam que utilizam majoritariamente: soja, óleo 

vegetal ou “várias” (não especificando quais), como matéria-prima (ANP, 2009). Entretanto, 

os cartogramas com a localização dessas usinas, somados às informações apresentadas até 

aqui já demonstram quais são as matérias-primas mais utilizadas. Ademais, ainda há o fato de 

que muitas dessas usinas pertencem à multinacionais que atuam no ramo da soja, como a 

Archer Daniels Midland (ADM), a Bunge, a Cargill, a Agrosoja, dentre outras. 

A usina da Agropalma no Pará é a única usina que declara utilizar o dendê como 

matéria-prima e, não por acaso, está situada no estado que mais produz a mesma.  

A empresa Brasil Ecodiesel informa que usa mamona para produzir biodiesel (ANP, 

2009). Não por acaso essa empresa atuou nos estados que produzem ou foram incentivados a 

produzir essa oleaginosa (BA, CE, PI), inclusive pela própria Brasil Ecodiesel. Vale salientar 
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que a empresa também incentivou o plantio em outros estados situados nos arredores daqueles 

onde possuía unidades produtivas (RN, AL, PE, PB). 

A empresa Amazonbio de Jí-Paraná-RO, é a única que declara utilizar pinhão manso 

para a produção de biodiesel. Nesse estado registra-se o incentivo à produção dessa 

oleaginosa. 

A maioria das usinas de MG declara utilizar óleos vegetais ou “vários”, mas não 

especificam a fonte. Ressalta-se que esse estado é um produtor significativo de soja e também 

produz mamona sob incentivo do PNPB.   

As usinas do estado de Goiás utilizam soja (maioria) e “várias”. O estado é um grande 

produtor de soja, e também tem presença significativa no setor pecuário, o que pode significar 

que dentre essas “várias”, pode estar também o sebo bovino. O Estado do Tocantins se 

enquadra na mesma situação que Goiás. As duas usinas existentes nesse estado (Granol e 

Biotins) declaram utilizar várias fontes de óleo. Sabe-se, no entanto, que o estado é um grande 

produtor de soja.  

É interessante observar os cartogramas que demonstram a distribuição das usinas 

atentando para a evolução das implantações das mesmas no território. Percebe-se que a partir 

de 2007 (Cartogramas 04 a 09) acontece uma expansão acelerada no número de usinas no 

Centro-Sul do país, indicando a maior presença de matérias-primas nessa região. Nota-se 

também que as novas plantas autorizadas para construção também estão concentradas no 

Centro-Sul do país (Cartograma 09). 
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A observação minuciosa dos cartogramas de localização das usinas pode nos fornecer 

muitas informações. Mas para nossa pesquisa nem é preciso nos deter tanto para perceber a 

movimentação no território que o circuito espacial da produção do biodiesel proporcionou e 

as diferenciações territoriais que engendrou.  Enquanto no Centro sul do país houve uma 

dinâmica acelerada dos objetos deste circuito, no Nordeste/Norte o número de usinas 

autorizadas diminui. Nota-se que no Rio Grande do Norte não consta a existência de usinas 

autorizadas pela ANP, talvez pelo fato de as duas unidades existentes serem plantas 

experimentais. 

 A grande concentração das usinas no Centro-Sul do país demonstrada nos mapas é 

explicada pela representatividade da soja, do algodão e do sebo bovino (e também de outras 

oleaginosas como o girassol e a canola) na produção de biodiesel, pois, é nessa fração do 

território nacional que está concentrada a maior produção dessas matérias-primas. É também 

nessa fração do território que estão concentrados os grandes frigoríficos, a exemplo do grupo 

JBS, que, aliás, também passou a investir na produção de biodiesel, e das grandes 

esmagadoras de soja que, pouco a pouco, também estão se inserindo no circuito produtivo do 

biodiesel, exemplo disso são a Cargill e a Bunge. Além disso, ainda que não atuem no setor, 

as empresas vêem ali uma localização privilegiada porque já encontram à sua disposição toda 

uma infraestrutura pronta, além da disponibilidade de várias matérias-primas.  

 Diante do exposto e da realidade expressa nos cartogramas, verifica-se que essa 

grande concentração reflete a lógica dos agentes hegemônicos que escolhem os lugares que 

melhor respondem às suas necessidades, repercutindo assim num uso diferenciado do 

território.   

Para um melhor entendimento do significado dessa distribuição/localização das usinas 

pelo território brasileiro, basta atentar para a produção e distribuição das principais matérias-

primas utilizadas para sua produção, apresentadas no próximo tópico, cuja representação 

cartográfica permite verificar que as frações do território onde há maior concentração de 

usinas, são aquelas onde haverá maior disponibilidade de matéria-prima.  

Verifica-se também que a produção de biodiesel, que inicialmente, se concentrou nas 

regiões Nordeste e Norte, para onde se voltaram com maior intensidade os primeiros 

incentivos governamentais, em pouco tempo se deslocou para o Centro-sul, onde se verifica 

na atualidade uma grande concentração das usinas.   
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4.3 BRASIL: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA PRODUÇÃO DE OLEAGINOSAS 

UTILIZADAS COMO MATÉRIA-PRIMA PARA O BIODIESEL  

 

Neste tópico, apresentamos como as oleaginosas que servem de matéria-prima para o 

biodiesel estão distribuídas no território brasileiro e sua produção. Nossa intenção é 

demonstrar como esta produção se movimenta no território de acordo com as ações que vão 

sendo desenvolvidas no âmbito do circuito espacial de produção do biodiesel. Para tanto, é 

imprescindível notar que a distribuição das usinas no território brasileiro, está atrelada à 

distribuição das oleaginosas que lhe servem de matéria-prima.  

As oleaginosas escolhidas foram a mamona, o dendê, a soja, o algodão e o girassol. 

Essa escolha tem uma razão de ser. No caso da mamona e do dendê, a escolha se pauta na 

importância dessas oleaginosas para a inserção dos agricultores familiares do Nordeste e do 

Norte respectivamente. Já a soja e o algodão merecem destaque porque a primeira é a 

oleaginosa que possui maior representatividade no circuito produtivo do biodiesel e a segunda 

representa a terceira oleaginosa mais utilizada em sua produção. 

O girassol será representado por ter sido, depois da mamona, a oleaginosa mais 

incentivada no Nordeste e semiárido para a produção de biodiesel e, particularmente no Rio 

Grande do Norte. No caso desta oleaginosa foram selecionados os anos 2005/2008/2011. A 

escolha dessa série de dados se deve ao fato de o girassol só apresentar informações 

disponíveis a partir de 2005.  

No caso do dendê, da soja, da mamona e do algodão, optamos por demonstrar os 

levantamentos dos anos 2000/2005/2011. Partimos do ano 2000, a fim de verificar se houve 

uma elevação significativa entre a produção deste ano (anterior ao PNPB) e a de 2005, tendo 

em vista ser este o ano em que o biodiesel foi introduzido oficialmente na matriz energética 

nacional. Como o circuito produtivo do biodiesel ainda se encontra em fase de estruturação, 

ele possui um dinamismo que esta sempre requerendo a busca por novas informações, por 

esse motivo optamos por levantar sempre os dados mais recentes, a fim de trabalharmos com 

dados mais atuais. Sendo Assim, em todos os casos optamos pelo ano de 2011, por serem os 

últimos dados disponibilizados pelo IBGE/SIDRA. 
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A mamona 

 

Observando os Cartogramas 10 e 11, verifica-se que de 2000 para 2005, houve um 

aumento em relação à área plantada e à quantidade produzida de mamona, sendo a Bahia o 

estado que mais se destaca. Este estado, por sinal já possui tradição no cultivo dessa 

oleaginosa. Esse aumento nos números da mamona no estado da Bahia se deve, com certeza, 

aos incentivos relativos ao PNPB. Assim como a Bahia os estados do Ceará, Pernambuco e 

Paraíba também registram crescimento da produção de mamona de 2000 para 2005. Em 2005 

o RN também aparece como produtor, um resultado também dos incentivos do PNPB. Em 

2011, a produção dessa oleaginosa sofre um declínio na Bahia, mas ainda assim esse estado se 

mantém como o maior produtor nacional. Esse declínio verificado na Bahia em 2011 também 

se verifica nos demais estados do Nordeste (Cartograma 12).  

Também chama atenção, o fato de Mato Grosso e Minas Gerais se destacarem como 

produtores de mamona em 2000 e nos anos posteriores registrarem grande queda, 

principalmente o Mato Grosso, que apresenta reduzida produção. Atente-se para o fato de que 

essa produção reduz-se nesses estados, desaparece dos estados de Goiás e Mato Grosso do 

Sul, e aumenta nos estados da região Nordeste, como se seu eixo de produção tivesse sido 

deslocado, indicando que houve uma movimentação que certamente podemos associar às 

ações políticas desenvolvidas pelo Estado no sentido de inserir os agricultores familiares 

daquela região.  
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O Dendê 

 

 A produção de dendê se concentra nas regiões Norte, nos estados do Pará e Amazonas 

e, no Nordeste ela aparece apenas no estado da Bahia. O estado do Pará é o maior produtor 

dessa oleaginosa, mantendo essa posição no período pesquisado. Curiosamente, o estado da 

Bahia registra em 2011 a maior extensão de área destinada a essa oleaginosa, mas, ainda 

assim o Pará se mantém como maior produtor.  

 O Pará possui tradição na cultura da palmeira. Nesse estado está localizada a 

Agropalma, empresa que atua no estado desde 1982 e possui larga experiência na utilização 

do dendê que é fornecido como matéria-prima para vários setores, destacando-se o alimentício 

e de oleoquímicos. A empresa começou a produzir biodiesel em 2005. Sendo assim, a 

produção de biodiesel ampliou o mercado de atuação dessa empresa.   

Os cartogramas 13, 14 e 15 demonstram que de 2000 para 2005, e deste ano para 

2011, houve uma elevação significativa na quantidade produzida de dendê no Pará, e na Bahia 

verifica-se pequena elevação apenas em 2011. No Amazonas, apesar da pequena produção 

registrada, houve um aumento considerável no ano de 2011. Os dados indicam que o Pará se 

destaca como maior produtor de dendê e a produção do biodiesel pode estar relacionada com 

os acréscimos expressos na sequência verificada.  

  Os incentivos voltados para a inserção do dendê na produção de biodiesel ainda são 

tímidos se comparados a outras matérias-primas em outras regiões do país. Na Bahia, por 

exemplo, o dendê quase não é direcionado para essa produção, apesar da existência de três 

usinas de biodiesel nesse estado, sendo uma delas a Petrobras Biocombustível, no município 

de Candeias.  
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O Algodão 
 

   

 O algodão vem ocupando já há algum tempo a terceira colocação como matéria-prima 

para a produção de biodiesel, segundo registro dos boletins mensais da ANP. Observando os 

Cartogramas 16, 17 e 18, verifica-se que no Brasil, até 2005, a cultura do algodão se distribuía 

por todas as regiões do país, inclusive a maioria dos estados da região Norte. Entretanto, a 

produção dos estados da região Norte sofre grande redução que culmina com a ausência dessa 

cultura nessa região nos anos seguintes. Vale atentar para a produção do estado do Mato 

Grosso que ultrapassa em muito a de todos os demais estados. Percebe-se que em cada ano 

pesquisado essa produção só faz aumentar, principalmente entre 2005 e 2011, período em que 

as políticas do PNPB estão em andamento.  Com exceção do estado do Mato Grosso, verifica-

se uma posição de equilíbrio na produção dos estados de São Paulo, Bahia, Goiás e Mato 

Grosso do Sul nos dois primeiros anos pesquisados. No último ano, no entanto, a Bahia tem 

um acréscimo considerável na produção dessa oleaginosa.  

 Juntando-se as três séries de dados é possível constatar que, apesar dessa oleaginosa 

estar representada em quase todo o território nacional, verifica-se a concentração dos valores 

mais significativos de produção no Centro-Sul do país, com destaque para o Centro-Oeste e, 

particularmente o Mato Grosso. Excetuando-se pelo estado da Bahia que invariavelmente, tem 

obtido maior destaque na região Nordeste.  

  A análise dos Cartogramas de localização das usinas (02 a 09) e dos Cartogramas da 

produção de algodão (16, 17 e 18) permite fazer algumas mensurações:  

- A região que concentra maior número de usinas de biodiesel é também aquela que 

registra as maiores produções dessa oleaginosa, principalmente o estado do Mato Grosso. 

- Tendo em vista que a maioria das usinas, notadamente as do Centro-Oeste, afirma 

utilizar várias oleaginosas como matéria-prima; que o maior número de usinas se concentra no 

estado do Mato Grosso; que as oleaginosas mais utilizadas para a produção de biodiesel são a 

soja e o algodão, culturas de grande representatividade naquela região; e que o maior aumento 

da produção ali localizada registrou-se entre os anos 2005-2011 (Cartogramas 17 e 18), não 

há como não relacionar esses fatos à materialização do PNPB naquela região. 
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A soja 

 

 Oleaginosa mais utilizada na produção de biodiesel, a soja já tinha sua produção 

consolidada no Brasil, principalmente no Centro-Sul, antes da criação do PNPB. É, aliás, essa 

segurança de um mercado consolidado que garante essa predominância da soja no circuito 

produtivo do Biodiesel.  

 Nos Cartogramas 19, 20 e 21, é possível verificar um pouco da expansão da soja no 

território nacional, muito embora essa expansão tenha sido maior nos anos anteriores, período 

em que a soja avançou por vastas áreas do território de vários estados do Norte e Nordeste. 

Nesse trabalho, entretanto, interessa-nos apenas verificar o crescimento de sua produção, bem 

como a expansão da área plantada, no período que compreende as primeiras ações no âmbito 

do PNPB, pois entendemos que essas ações geram reestruturações no território com o intuito 

de atender a nova demanda que se apresenta.  

 Observando os cartogramas em questão, a primeira coisa que chama a atenção é o fato 

da produção dessa oleaginosa ter se expandido por quase todos os estados do território 

brasileiro. O maior número referente à área plantada, que em 2000 ficava pouco acima dos 3 

milhões de hectares, em 2005 ultrapassa os 6 milhões. Já em 2011 verifica-se que esse valor 

máximo da área plantada, apesar de sofrer um aumento, não chega a ser tão significativo 

quanto no período anteriormente citado.  

 Alguns detalhes chamam a atenção quando comparamos a área plantada e a 

quantidade produzida. No ano 2000 a maior quantidade produzida verifica-se no estado do 

Mato Grosso. Esse estado plantou uma área de menos de 3 milhões de hectares e obteve uma 

produção de quase 9 milhões de toneladas, ao passo que o Rio Grande do Sul - que é o 

terceiro maior produtor nesse ano -, plantou uma área de pouco mais de 3 milhões de hectares 

e produziu menos de 5 milhões de toneladas, ou seja, o Rio Grande do Sul plantou uma 

quantidade maior de hectares, mas em contrapartida colheu muito menos. Podemos inferir que 

essa diferença pode estar relacionada à queda da produtividade que pode se dar por vários 

motivos, mas também podemos relacionar essa diferença ao fato de que no Rio Grande do Sul 

uma parte significativa da soja é cultivada pela agricultura familiar, a mesma agricultura 

familiar que tem se inserido no circuito produtivo do biodiesel de forma bastante significativa. 

Apesar do bom desempenho da agricultura familiar do RS, esta não possui o mesmo poder 

dos grandes produtores sojícolas, o que pode significar que este segmento detém menor aporte 

de conteúdo técnico, o que pode ter refletido nos resultados.  
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Girassol 

 

 

 A produção de girassol, no ano de 2005, representada no Cartograma 22, se distribui 

entre os estados do Centro-Oeste, Sul, e em apenas um estado do Nordeste, a Bahia. 

Entretanto, neste estado ela registra a menor produção. No segundo ano pesquisado ela atinge 

os estados do Ceará e do Rio Grande do Norte. Essa expansão deve-se aos incentivos ao 

plantio dessa oleaginosa por agricultores familiares daqueles estados. Foi nesse período que a 

Petrobras firmou convênio com a Cooperativa dos Produtores de Canudos (COPEC), para o 

plantio dessa oleaginosa por agricultores familiares de alguns municípios do território rural do 

Mato Grande.  

Em 2008 verifica-se que a produção dessa oleaginosa se expande para mais um estado 

da região Sul, Santa Catarina. Este estado não registra a presença de usinas de biodiesel, como 

se pode observar nos Cartogramas 02 a 09 (páginas 91 a 94). Ainda assim a possibilidade de 

que essa expansão esteja relacionada com essa atividade não pode ser descartada, haja vista, a 

presença de usinas no estado vizinho. O que pode significar que esse estado também 

participou de alguma experiência enquanto fornecedor de matéria-prima para este circuito, já 

que no último ano pesquisado esse estado já não aparece mais como produtor. 

  Notadamente a maior produção do girassol em todo o período pesquisado concentra-

se em estados do Centro-Oeste, sendo que o estado do Mato Grosso está entre os que mais se 

destacam em todos os anos estudados. Note-se que no segundo ano pesquisado (Cartograma 

23) esse estado, além de concentrar maior produção ante os outros estados, também registrou 

a maior produção do período, o que pode significar que essa produção tenha sofrido 

acréscimos para atender à nova demanda gerada pela produção de biodiesel, que por sua vez, 

pode estar relacionada ao aumento significativo do número de usinas em seu território 

(Cartograma 05 – p. 92). Em 2011, percebe-se um declínio na produção de girassol no estado 

do Mato Grosso, em contrapartida, há uma expansão para os estados do Sudeste (excetuando-

se apenas Espírito Santo e Rio de Janeiro). Outro fato que chama atenção é que o Rio Grande 

do Sul aumenta sua produção de girassol em 2008 e reduz em 2011. Nesse último ano, no 

entanto, nota-se uma expansão para outros estados do Nordeste (Cartograma 24). Esse fato 

está certamente relacionado aos incentivos a essa produção por agricultores familiares daquela 

região a fim de suprir as demandas das usinas locais.  
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4.4 A DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO DE BIODIESEL NO BRASIL 

 

Analisando os Mapas 02 a 03, que representam a produção de biodiesel nos estados 

brasileiros entre de 2005 a 2011, nota-se que em 2005 essa produção tem início nas regiões 

Norte e Nordeste e ainda de forma incipiente, nos estados de Minas Gerais e Paraná. No ano 

seguinte (2006) há um incremento no número de usinas no Centro-Sul e nota-se que a 

produção dessas duas frações do território (Norte/Nordeste e Centro-Sul) são aproximadas, 

conforme é possível constatar no Mapa 03 e no Gráfico de 2006  (Prancha 01), refletindo 

certa estabilidade na produção das duas áreas. Já a partir do ano seguinte (Mapa 04), a 

produção Norte/Nordeste, começa a declinar enquanto que nas outras áreas elas registram 

crescimento e expansão, com destaque para os estados do Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do 

Sul e São Paulo. 

 Em 2009 a produção Norte/Nordeste volta a ter pequeno acréscimo, porém, esse 

acréscimo nem chega a ameaçar a posição das outras regiões como grandes produtoras. Ao 

contrário, verifica-se uma expansão da produção nessas parcelas do território.  

Nos últimos anos pesquisados, observa-se a liderança dos estados do Mato Grosso e 

Rio Grande do Sul, grandes produtores de soja e de girassol. Além da grande 

representatividade do Mato Grosso também na produção de algodão, cujo óleo extraído das 

sementes, constitui a terceira matéria-prima mais utilizada na produção de biodiesel. 

 A distribuição da produção de biodiesel no território brasileiro, bem como a 

representatividade de cada estado nessa produção pode ser verificada nos gráficos expressos 

na Prancha 01. Através desses gráficos é possível perceber vários aspectos da produção de 

biodiesel entre os anos de 2005 e 2010. Inicialmente é possível constatar a representatividade 

do Norte e do Nordeste no primeiro ano, e no ano seguinte, a queda expressiva na produção 

do Pará, o aumento da participação do Piauí e o primeiro ano de participação do estado de São 

Paulo, que já aparece de forma bastante expressiva. 

 Em 2007, verifica-se uma participação relativamente significativa de alguns estados 

do Nordeste e a liderança do estado de Goiás, que aparece pela primeira vez e já se 

destacando como o maior produtor daquele ano. É também nesse ano que tem início a 

produção no Rio Grande do Sul, que nos anos seguintes viria a competir pelo posto de maior 

produtor nacional com o estado do Mato Grosso. 

 Em 2008, o dado mais marcante é a participação do estado do Mato Grosso, que 

aparece pela primeira vez e já como o segundo maior produtor nacional. 
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 A partir de 2009, chama a atenção o declínio da produção dos estados do Nordeste que 

já se iniciara em 2008, a ausência do estado do Piauí, que chegou a ser o maior produtor em 

2006 e o Pará que desde 2007 deixa de figurar entre os estados produtores. Na verdade, vale 

salientar que esses estados não deixam de produzir (apenas o Piauí deixa de registrar 

produção em 2010), mas sua produção é irrisória (menos de 1%) diante da produção dos 

demais estados. 

 Essas oscilações na produção dos estados e os deslocamentos da produção das regiões 

Norte e Nordeste para o Centro-Sul do país, até atingir a concentração atual, estão 

relacionadas a diversos acontecimentos que, em certa medida são mencionados no decorrer 

desse trabalho.  

 A representatividade inicial do Norte e Nordeste, por exemplo, reflete os incentivos 

governamentais voltados para inserir os agricultores familiares dessas regiões. Tanto a 

participação quanto o declínio e/ou a ausência da produção dos estados do Piauí, Ceará e 

Maranhão estão, em certa medida, relacionadas com a atuação da empresa Brasil Ecodiesel 

nesses estados.  Essa empresa, que foi uma das primeiras a atuar nessas regiões, enfrentou 

problemas na articulação junto aos agricultores familiares e consequentemente, problemas 

quanto ao fornecimento de matéria-prima. O que culminou com o encerramento das 

atividades nas unidades produtoras do Piauí e do Ceará. Posteriormente, houve uma retomada 

da produção no Ceará, que está associada à atuação da Petrobras Biocombustíveis.  

 O declínio na oferta de matéria-prima no Nordeste e a incipiente produção no Pará, fez 

com que o eixo de produção se deslocasse para o Centro-Sul, já que havia uma demanda de 

biodiesel que deveria ser suprida em cumprimento à adição ao diesel de petróleo determinada 

por lei. O Centro-Sul tinha todos os requisitos necessários para dar conta de fornecer matéria-

prima para suprir o circuito produtivo do biodiesel. Esse deslocamento da produção no âmbito 

do território nacional, que gera a instabilidade e a concentração das atividades, pode ser 

melhor visualizado através dos Mapas 02 a 08 que demonstram a produção de biodiesel no 

período 2005-2011. 
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 PRANCHA 01 – Participação percentual dos estados na produção de biodiesel 2005-2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Martins et. al., 2011. 
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4.5 LABORATÓRIOS CADASTRADOS PARA ENSAIOS DE BIODIESEL 

 

A produção de biodiesel demanda grande conteúdo de ciência, técnica e informação, 

exigindo desta forma, certo rigor quanto à qualidade do produto a fim de que este esteja em 

conformidade com as normas da ANP e, em certa medida com as normas internacionais, já 

que há a intenção de produzi-lo para exportação. Para que essa qualidade seja garantida 

existem os laboratórios de ensaios de biodiesel que são cadastrados junto à ANP (Cartograma 

25). Muitos desses laboratórios são parte integrante das próprias usinas de biodiesel, o que 

reduz sua dependência desse serviço. De todas as usinas autorizadas pela ANP, 18 delas 

possuem seu próprio laboratório, sendo quatro no MT, quatro no RS, dois em GO e dois na 

BA, os demais estados (SP, MG, PR, CE, TO) apresentam somente uma empresa com 

laboratório próprio (Quadro 04).   

 

Quadro 04: Usinas que possuem seus próprios laboratórios para ensaios de biodiesel 

Usinas com laboratórios integrados para ensaios de biodiesel   

1 JBS S/A - LABORATÓRIO JBS-BIODIESEL (SP) 

2 LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE BIODIESEL - ADM DO BRASIL (MT) 

3 LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA. 

(MT) 

4 LABORATÓRIO CONTROLE DE QUALIDADE BIOCAMP, DA BIOCAMP INDÚSTRIA, 

COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BIODIESEL LTDA. (MT) 

5 COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEIS (MT) 

6 LABORATÓRIO DO CENTRO DE PESQUISA CESBRA QUIMICA S/A (RJ) 

7 GRANOL INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO S/A (GO) 

8 LABORATÓRIO DA CARAMURU ALIMENTOS S.A. (GO) 

9 BSBIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIODIESEL SUL BRASIL S/A (RS) 

10 LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA GRANOL INDÚSTRIA COMÉRCIO E 

EXPORTAÇÃO S/A (RS) 

11 LABORATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO DE BIODIESEL ROSÁRIO da BRASIL ECODIESEL IND. E 

COM. DE ÓLEOS VEGETAIS S.A (RS) 

12 LABORATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO OLFAR BIODIESEL, OLFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE ÓLEOS VEGETAIS LTDA. (RS) 

13 LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE 

BIODIESEL DE CANDEIAS DA PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. (BA) 

14 LABORATÓRIO COMANCHE BIOCOMBUSTÍVEIS DA BAHIA LTDA. (BA) 

15 LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE 

BIODIESEL DE 15 MONTES CLAROS DA PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. (MG) 

16 LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE 

BIODIESEL DE QUIXADÁ da PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. (CE) 

17 BSBIOS MARIALVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIODIESEL SUL BRASIL S/A (PR) 

18 LABORATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO DE BIODIESEL PORTO NACIONAL, BRASIL ECODIESEL 

IND. E COM. DE ÓLEOS VEGETAIS S.A. (TO) 

Fonte: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 2012. 
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 Cartograma 25 – Laboratórios autorizados pela ANP para ensaios de biodiesel 

 

 

O Cartograma 25 mostra a localização e a quantidade de Laboratórios autorizados pela 

ANP para realização de ensaios com biodiesel, demonstrando que até nesse momento a 

atividade se mostra concentradora. Mas desta vez a concentração maior se situa no eixo Rio 

de Janeiro - São Paulo, seguida do Mato Grosso e Minas Gerais. Curiosamente o Rio de 

Janeiro, possui apenas uma usina de biodiesel. 
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4.6 CIRCUITO ESPACIAL DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL NO BRASIL: 

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS AGENTES E A DINÂMICA  

 

Apesar de o PNPB ser composto por um conjunto de normas às quais todos os agentes 

envolvidos estão sujeitos, percebe-se que a materialização das atividades produtivas do 

circuito espacial de produção do biodiesel não se diferencia do que acontece em outros 

circuitos produtivos. O Estado criou normas que permitiram inserir os pequenos agricultores 

num circuito produtivo composto por empresas produtoras de biodiesel e grandes produtores 

agrícolas e/ou agroindustriais. No entanto, apesar dos esforços despendidos, fica demonstrado 

nesse trabalho, principalmente através das representações cartográficas, que apesar dessas 

normas jurídicas, é o território quem vem se impondo como norma através da política das 

empresas, que consiste, sobretudo, em escolher os lugares que lhes oferecem melhores 

oportunidades de reprodução, não só pelo conteúdo técnico que dispõem, mas pelas 

possibilidades oferecidas pelos poderes públicos estaduais e municipais, como redução de 

impostos, concessão de imóveis etc. 

 O uso do território fica assim subordinado ao poder das empresas que contam com o 

aval do estado para sua concretização.  

 No circuito espacial da produção de biodiesel, verifica-se que as próprias normas 

jurídicas criadas pelo estado se concretizam de forma contraditória. Ao aumentar o percentual 

de adição de biodiesel ao diesel de petróleo (inclusive antecipando o que estava previsto), por 

exemplo, o Estado cria uma demanda maior pelo produto biodiesel e, consequentemente pelas 

matérias-primas utilizadas na sua produção. Ocorre que a essa altura já se sabia que a 

agricultura familiar, principalmente do Nordeste e semiárido, não tinha condições de suprir 

uma demanda muito elevada, assim como também se sabia que a mamona, principal matéria-

prima escolhida para a inserção desses agricultores possuía algumas limitações que impediam 

a produção de biodiesel somente a partir dela. Esse problema, porém, foi resolvido através de 

pesquisas que constatam sua viabilidade quando utilizada em menor proporção junto ao óleo 

de girassol, por exemplo. Mesmo assim, sabe-se que a mamona adquirida da agricultura 

familiar não vem sendo utilizada para a produção de biodiesel, mas vendida às indústrias 

químicas, setor onde é mais valorizada.  

 Outra ação normativa que acabou por dificultar o uso da mamona na produção do 

biodiesel, foi a “Resolução ANP nº 7 publicada em 19/03/2008”. Essa norma determina o teor 

de viscosidade entre 3 a 6 milímetros por segundo enquanto que essa matéria-prima possui 

teor de viscosidade entre 20 a 30 milímetros por segundo. Apesar de muitos especialistas 
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alegarem que o óleo da mamona poderia ser utilizado em menor proporção junto com outros 

óleos, a desconfiança já havia sido gerada.  

O baixo percentual de aquisição da agricultura familiar estipulado para o Centro-Oeste 

do país (10% até 2010 e 15% a partir da safra 2010/2011) é outra ação que acaba por 

favorecer o processo de concentração das empresas ou direcionar as empresas para aquisições 

naquela região. E já que não há restrições quanto ao local de aquisição, uma empresa situada 

no Nordeste ou Sudeste pode adquirir matéria-prima junto a agricultores familiares daquela 

região.  

 A realidade que vem se desenhando no setor do biodiesel no Brasil requer a 

necessidade de matérias-primas produzidas em larga escala que deem conta de suprir este 

circuito produtivo. E como a única matéria-prima que possui todas as condições de suprir essa 

demanda é a soja (ainda que esta oleaginosa não seja a mais adequada do ponto de vista da 

quantidade de óleo gerado - menor que o dendê, por exemplo), o discurso do governo, de que 

esse Programa pode reduzir as disparidades regionais soa sem sentido.   

Sendo assim, constata-se que, de forma geral, a produção de biodiesel, na escala 

nacional segue uma lógica, estabelecendo relação entre agentes, processos e o uso do 

território por esse circuito espacial. Nessa lógica, a fração do território que concentra a maior 

quantidade de empresas produtoras de biodiesel (o Centro-Sul do país), também é aquela onde 

se concentram as grandes lavouras de soja, algodão, girassol, as esmagadoras, a grande 

produção pecuária, as bases de distribuição de combustíveis, e o maior mercado consumidor. 

Além disso, nessas frações do território também há maior concentração dos centros avançados 

de pesquisa, dos laboratórios para testes e ensaios, das empresas automobilísticas, entidades 

que integram o círculo de cooperação do circuito espacial de produção do biodiesel. Em 

suma, é nessa fração do território que o meio técnico, científico-informacional se concretiza 

em sua plenitude, favorecendo a relação entre os agentes e processos que integram as etapas 

segmentadas do circuito espacial de produção do biodiesel e delineando o uso do território a 

partir da política das empresas que tem o território como um recurso a ser explorado, ao 

mesmo tempo em que este se constitui um abrigo
9
 para essas empresas na medida em que o 

Estado cria normas e leis que, mesmo quando tenta favorecer parcelas que são incluídas de 

forma desfavorável no sistema, não é capaz de promover a equidade entre esses segmentos.  

                                                             
9
 Santos, (2000, 2004) baseado em Jean Gottman, utiliza as expressões território como recurso/abrigo, para 

explicar que “Para os atores hegemônicos o território usado é um recurso, garantia da realização de seus 

interesses particulares”. Já os agentes sujeitos às forças resultantes da ação dos agentes hegemônicos “têm o 

território como um abrigo, buscando constantemente se adaptar ao meio geográfico local, ao mesmo tempo que 

recriam estratégias que garantam sua sobrevivência nos lugares”. (SANTOS 2000, p. 108). O autor ressalta ainda 

que uma “mesma fração do território pode ser recurso e abrigo”.  
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Denise Elias, no prefácio do livro organizado por Bernardes & Aracri (2011) esclarece 

que a ação do Estado no circuito produtivo do biodiesel se dá de maneira ativa por meio das 

políticas públicas específicas que envolvem a política do biodiesel, mas também se dá de 

maneira passiva “quando deixa de intervir nos processos de concentração econômica e da 

terra já visíveis também a partir da produção de biodiesel” (p. 15).   

A configuração atual do circuito espacial de produção do biodiesel no território 

brasileiro aponta para a continuidade da primazia da soja - oleaginosa mais abundante e que 

melhor responde às necessidades do processo de transição da matriz energética e à 

necessidade de aumento da produtividade e da competitividade, valores também ressaltados 

pelo PNPB. Aponta finalmente, para a descrença dos agricultores familiares como 

fornecedores de matéria-prima para este circuito produtivo. 

Diante do exposto, constata-se que o quadro que vem se estruturando mediante as 

ações do PNPB, demonstra que a inserção da agricultura familiar, principalmente das regiões 

Norte/Nordeste e semiárido ao mercado de matéria-prima para o biodiesel, não responde 

satisfatoriamente às demandas desse tipo de produção e ainda conserva a desigualdade 

regional dessa categoria de produtores.  
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5 O CIRCUITO ESPACIAL DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL NO RIO GRANDE DO 

NORTE E SEU CÍRCULO DE COOPERAÇÃO  

 

As atividades do circuito produtivo do biodiesel ou aquelas que estão atreladas a ele, 

por complementarem-no, como é o caso da produção de oleaginosas, estão distribuídas por 

quase todo o território nacional. Assim, a inserção do Rio Grande do Norte no circuito 

espacial de produção de biodiesel é parte de uma estratégia nacional que tem início com a 

criação do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB). 

 O modo como as atividades do circuito produtivo do biodiesel se estabelecem nos 

lugares, no entanto, acontece de forma diferenciada, pois, cada lugar é único no modo como 

acolhe determinada atividade (SANTOS, 2009). No lugar os eventos se realizam a partir de 

“uma combinação inédita entre normas e formas (CATAIA, 2010), e assim sendo, a maneira 

como o Rio Grande do Norte se insere neste circuito possui várias particularidades que 

precisam ser demonstradas, para que se possa compreender as ações ensejadas no universo 

deste circuito neste estado.  

Tendo o PNPB nascido ancorado numa perspectiva social que pretendia diferenciá-lo 

de Programas como o Proálcool, que privilegiou sobremaneira os grandes produtores 

agrícolas, o Estado (União) esforçou-se em criar alternativas para garantir a inserção dos 

pequenos produtores no circuito produtivo do biodiesel na tentativa de escrever uma história 

diferente daquela produzida pela produção da cana de açúcar. Nesse sentido, inicialmente 

houve um esforço em concentrar ações nas regiões Norte, Nordeste e semiárido. Foram 

criados os Polos do Biodiesel com a delimitação de alguns territórios para onde essas ações 

deveriam se voltar. No Rio Grande do Norte esses territórios seriam (inicialmente) o Sertão 

do Apodi e o Território do Mato Grande, (Cartograma 26, p. 125), porém, veremos que esse 

evento terminará por se estender a outras áreas do estado. 
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Cartograma 26: Polos de biodiesel no Nordeste  

 
Fonte: SAF/MDA, 2010. 

Adaptado pela autora. 
 

 

 

   Ao contrário do que ocorre em alguns Estados, principalmente os do Centro-Sul, onde 

há uma atuação predominante das empresas (usinas) do setor privado, neste estado, apesar das 

investidas iniciais da empresa Brasil Ecodiesel, a empresa que domina o cenário local no que 

se refere ao circuito produtivo do biodiesel é a Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras), que 

posteriormente passou a atuar através da Petrobras Biocombustíveis (PBIO), subsidiária 

criada pela empresa no ano de 2008 para atuar no ramo dos biocombustíveis, etanol e 

biodiesel.  

Por muito tempo encontramos dificuldades em obter informações que nos permitissem 

precisar em que momento teve início o uso do território norte-rio-grandense pelo circuito 

espacial de produção do biodiesel. As informações disponíveis eram raras e desencontradas. 

Porém, nossas incursões a campo, principalmente junto às cooperativas de prestação de 

assistência técnica (Astec), nos revelaram quando teve início e qual o primeiro agente 

Sertão do Apodi 

Mato Grande 
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responsável por essa inserção do RN no âmbito deste circuito, permitindo traçar um quadro 

das ações desenvolvidas no estado, principalmente no que concerne à produção das 

oleaginosas, à participação da agricultura familiar e à atuação da Petrobras/PBIO.  

Segundo informações levantadas junto à Cooperativa dos Ricinicultores de Apodi 

(COOPERA) - situada no município de Apodi-RN -, e comparadas com as informações 

disponibilizadas pelo IBGE-SIDRA (Produção Agrícola Municipal), a primeira ação concreta 

que insere o Rio Grande do Norte no âmbito deste circuito é a produção de Mamona 

registrada no ano de 2004 em municípios dos Territórios Rurais do Alto Oeste, do Seridó e do 

Trairi. Antes disso, pelos dados disponíveis no IBGE-SIDRA, a mamona só aparece no estado 

nos anos de 1990/91, no município de Lagoa Nova, com área de 300 ha no primeiro ano e 200 

ha no segundo ano. Ela reaparece em 1996 apenas no município de Currais Novos, cuja área 

cultivada foi de apenas 69 ha. Nos anos posteriores, a mamona desaparece do território 

potiguar e só reaparece no ano de 2004, desta feita, com uma arena de produção ampliada 

(mapa 09) e, coincidentemente, no mesmo ano em que o PNPB foi lançado.  

Sabemos que antecedendo o lançamento do PNPB, já havia uma movimentação de 

algumas empresas e instituições de ensino e pesquisa que se dedicavam a desenvolver 

tecnologias para a produção do biodiesel no território nacional. É o caso da ECOMAT (MT), 

que já no ano 2000, instalou uma fábrica de biocombustíveis no Estado do Mato Grosso, e 

produzia o AEP 102
10

, éster de soja; da Granol, que instalou em São Simão (GO), uma planta 

com escala industrial para a produção de éster etílico/metílico de soja (MMA, 2006).  No 

âmbito das pesquisas, a Universidade Federal do Ceará e a Fundação Núcleo de Tecnologia 

Industrial do Ceará (NUTEC), através do Professor Expedito Parente, já havia desenvolvido 

de forma pioneira, uma tecnologia para a produção de biodiesel que rendeu ao Brasil a 

primeira patente na produção de biodiesel no cenário mundial. Foi a partir dessa tecnologia de 

produção que a Brasil Ecodiesel estruturou suas unidades produtoras, sendo o NUTEC 

responsável inclusive pelos projetos de implantação e operacionalização de suas plantas 

processadoras.   Havendo toda essa articulação já anterior à oficialização do PNPB, 

possivelmente já havia também articulações voltadas para a criação de núcleos para plantio de 

mamona. Concordando com Santos (2008c, p.163) que “o lugar é a oportunidade do evento” 

justifica-se assim, o registro do cultivo dessa oleaginosa no RN, no ano de 2004, depois de 

um longo período de esquecimento. E, num momento em que a mamona se destacava como 

                                                             
10 O Aditivo AEP-102, é um solubilizante da mistura álcool combustível ao óleo diesel que permite sua 

homogeneização perfeita sem necessidade de equipamentos de impactação, basta um sistema de agitação 

simples. Foi desenvolvido pelo pesquisador Alfredo Rafael Campi e produzido pela empresa Ecológica de Mato 

Grosso (Ecomat). (CRUZ, 2009). 
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grande promessa para a produção do biodiesel, o Nordeste enquanto possuidor dos lugares 

adequados ao seu plantio, acenando com a possibilidade de baixos custos de produção e a 

promessa de vantagens econômicas àqueles produtores de biodiesel que inserissem os 

agricultores familiares.  

 

 Mapa 09 – RN: Localização dos municípios com área plantada de mamona em 2004  

 

 

 

Como as informações disponíveis sobre o início das ações materializadas no RN são 

muito vagas, juntando os dados do IBGE às informações obtidas junto a Coopera, concluímos 

pelo histórico de atuação da empresa Brasil Ecodiesel S/A, que, se em 2004 houve produção 

no RN ela só pode ter se destinado a essa empresa. Dentre os fatores que nos levam a essa 
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constatação estão o depoimento do presidente da Coopera que afirma ter atuado (apenas) na 

aquisição (para a comercialização) de mamona para “uma empresa da Bahia” (segundo suas 

palavras), a Brasil Ecodiesel, no período 2005/2006. Segundo ele, essa empresa incentivou os 

agricultores a plantarem mamona com a promessa de que essa produção seria adquirida pela 

empresa para a produção de biodiesel. Ademais, o histórico de atuação dessa empresa dá 

conta de que já em julho de 2003, a Companhia celebrou convênio com o Estado do Piauí 

para instalação de núcleo de produção familiar de mamona, projeto cuja implementação teve 

início em novembro de 2003. Esse primeiro núcleo de produção familiar, apresentou a 

primeira colheita entre maio e agosto de 2004. Entretanto, apesar de atuar desde 2003 nesse 

estado, a presença de uma usina autorizada para operação só se concretizou em 2007. Ou seja, 

até então, a empresa apenas mantinha núcleos de produção familiar.  

Em novembro de 2004, a Companhia concluiu a aquisição da Crateús Algodoeira S.A. 

no Ceará, onde em outubro de 2006 instalou mais uma usina de biodiesel e; em novembro de 

2006, inaugurou a Unidade de produção de biodiesel de Iraquara-BA.  

Ora, levando-se em consideração que a Brasil Ecodiesel foi uma das pioneiras na 

produção de biodiesel no país e que suas primeiras atuações tiveram início em 2003/2004 e 

aconteceram no Nordeste, e diante das informações concedidas pelo presidente da Coopera, é 

impossível não relacioná-la ao início das atividades no RN. Poder-se-ia dizer que as 

atividades da usina da Bahia só tiveram início em 2006 e o plantio de mamona no RN em 

2004. Contudo, a formação de núcleos de produção familiar leva algum tempo para acontecer, 

ademais, vimos que a empresa tinha como forma de atuação manter núcleos de agricultura 

familiar, mesmo sem a presença de usina da empresa no estado. Além disso, pode ter ocorrido 

o fornecimento da mamona produzida no RN para a unidade da Bahia, ou mesmo para a 

empresa que a usina possuía no Ceará na época. Ademais, nosso entrevistado na Coopera 

também citou o fato de que os agricultores ficaram muito decepcionados com a atuação dessa 

empresa, mencionando como causas do descontentamento, a falta de regularidade na atuação 

da mesma. Segundo ele, os agricultores plantavam e a empresa demorava a aparecer para 

efetuar a compra ou como aconteceu nos últimos tempos de sua atuação, nem aparecia para 

realizar a transação.  Tanto que a última parte da mamona que se encontrava estocada nos 

galpões da cooperativa foram adquiridos pela Petrobras, quando esta deu início à atuação 

junto àqueles agricultores entre os anos de 2006/2007.    

Resguardadas as discussões sobre o momento exato da participação desta empresa, o 

fato é que as informações confirmam a sua participação, se esta aconteceu em 2004 ou em 

outro momento do período 2005-2006, não foi possível precisar, mas o fato é que ela 
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aconteceu em algum momento do período 2004-2006. Em 2006, podemos afirmar que ela 

acontecia com base nas informações coletadas junto à Coopera. A participação dessa empresa, 

aliás, não avança nesse ano.    

Já a partir de 2005 tem início uma nova fase no processo de inserção do território 

potiguar no circuito produtivo do biodiesel. Desse momento em diante as ações desenvolvidas 

em território norte-rio-grandense foram protagonizadas principalmente pela Petrobras, pelos 

agentes prestadores de assistência técnica à agricultura, pelas instituições de ensino e de 

pesquisa e, como não poderia deixar de ser, pelos pequenos agricultores ou agricultores 

familiares. Assim, para a realização deste trabalho, esses agentes foram nosso principal foco, 

principalmente as cooperativas de Assistência Técnica, pois estas tinham atuação direta nos 

territórios envolvidos e junto aos agricultores, o que permitiu traçar sua forma de atuação 

junto a estes e também a forma de atuação da Petrobras, já que encontramos algumas 

dificuldades em conseguir informações mais aprofundadas junto a esta empresa. 

Mesmo assim, verificamos a atuação da Petrobras/Petrobras Biocombustíveis, 

principalmente no que se refere aos agricultores familiares, por meio de entrevistas com 

representantes da empresa que fazem a ponte empresa-agricultores familiares, entrevistamos 

representantes das cooperativas envolvidas que fizeram a articulação empresa-agricultores e 

alguns pesquisadores das instituições de ensino e pesquisa (Universidades, órgãos de pesquisa 

e assistência técnica estaduais como a EMATER), que fazem parte dos círculos de cooperação 

do circuito espacial do biodiesel no RN. Também pesquisamos em meios eletrônicos e 

impressos a fim de levantarmos ações desenvolvidas no âmbito dessas organizações.  

Dentre os principais agentes do circuito produtivo do biodiesel no RN, encontram-se a 

Petrobras e Petrobras Biocombustíveis (PBIO); as cooperativas de prestação de Assistência 

Técnica e os Agricultores familiares, assentados da reforma agrária ou não.   

A atuação da Petrobras no RN contou com a contribuição de vários órgãos e 

Instituições. Dentre eles, o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), as 

cooperativas de Assistência Técnica (Astec) e as instituições de ensino e pesquisa.  
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5.1 A ATUAÇÃO DA PETROBRAS/PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEIS (PBIO), OS 

ÓRGÃOS DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (ASTEC) E A 

AGRICULTURA FAMILIAR 

 

 Apesar de se constituir uma empresa tanto quanto as outras empresas inseridas no 

circuito espacial de produção do biodiesel, a Petrobras se diferencia das demais por ser uma 

empresa de capital misto (público/privado) e por sua vasta experiência no mercado de 

combustíveis.  Além disso, no âmbito do PNPB sua atuação vai além da inserção dos 

agricultores familiares e da produção de biodiesel. À Petrobras também cabe intermediar a 

compra do biodiesel de todos os fornecedores nos leilões conduzidos pela ANP, ou seja, as 

distribuidoras e a Petrobras selecionam o produto, posteriormente, a Petrobras adquire o 

biodiesel dos fornecedores e vende para as distribuidoras, que retiram o produto junto ao 

fornecedor.   

 Em 2008, a Petrobras S/A criou a Petrobras Biocombustíveis, subsidiária que atua na 

produção de etanol e biodiesel. Conforme informações em sua página eletrônica, no que 

concerne ao biodiesel, além de produzir e comercializar, a empresa também atua na 

comercialização dos subprodutos resultantes da produção do biodiesel, como a glicerina, o 

ácido graxo, a goma, o óleo de mamona, o farelo de soja, a torta de mamona, o farelo de 

girassol e o óleo de girassol (PETROBRAS, 2013). 

 A Petrobras se estrutura conforme os ditames do mercado, fazendo parcerias com 

grandes empresas do setor, investindo no desenvolvimento de novas tecnologias através de 

convênios com instituições de ensino e pesquisa, parcerias com poderes públicos etc. 

Desenvolve ações no intuito de aperfeiçoar a produção, a circulação, a distribuição e o 

consumo, inclusive atentando para as melhores localizações, e também investe no 

desenvolvimento de novas tecnologias.  

 Na produção de biodiesel a Petrobras já ocupa lugar de destaque, sua subsidiária 

Petrobras Biocombustíveis (PBIO), criada em 2008 para operar três usinas próprias de 

biodiesel – Candeias (BA), Quixadá (CE) e Montes Claros (MG) – e duas em parceria, com a 

empresa BSBios, em Marialva (PR) e Passo Fundo (RS). (PETROBRAS, 2013).  

 A atuação da Petrobras no âmbito do circuito produtivo do biodiesel no RN tem início 

entre os anos 2004 e 2005. Em 2005 ela inaugurou sua primeira usina experimental (UEB-1) 

no município de Guamaré (RN), onde a empresa possui um Pólo industrial. Essa usina 

destinava-se a testes a partir do óleo extraído de oleaginosas.    
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Em 2006, a Petrobras inaugura sua segunda usina experimental (UEB-2) em Guamaré 

(Figura 04), onde testa uma rota tecnológica de produção a partir das sementes.  A empresa 

tinha como finalidade o desenvolvimento de tecnologia própria para a produção de biodiesel. 

Para o desenvolvimento dessas pesquisas a empresa contou com pesquisadores do Centro de 

Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello (CENPES) um avançado 

Centro de Pesquisas da própria Petrobras, cuja sede está localizada no campus da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (RJ). No RN, a empresa desenvolveu pesquisas com a 

mamona e o girassol.  

 

Figura 04: Planta de biodiesel no pólo industrial de Guamaré-RN 

 

Fonte: Petrobras (site da empresa), 2009. 

 

Essas pesquisas requeriam matéria-prima, que a empresa conseguiu a partir do 

incentivo ao cultivo de mamona e, posteriormente (2008/2009), Girassol, por agricultores 

familiares do estado. 

 Assim, em Guamaré, juntamente com o CENPES a Petrobras colocou em prática 

projetos que resultaram na criação de um biocombustível produzido a partir da mistura do 

óleo da mamona e do girassol. Segundo informações da própria Petrobras, “o combustível foi 

obtido com uma mistura de 30% de óleo de mamona e 70% de óleo de girassol, ambos 

produzidos pela agricultura familiar nos programas de suprimento de oleaginosas da empresa” 

no RN. O novo combustível, informa a empresa, “está dentro das especificações técnicas da 

ANP - Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis” (PETROBRAS, 2013).  

 Mesmo tendo conseguido desenvolver uma tecnologia própria para a produção do 

biodiesel no RN, fato que foi noticiado pela empresa em 2009, a mesma não iniciou uma 
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produção comercial no estado, apesar de muitas vezes ter anunciado essa intenção nos meios 

de comunicação.  

 Na entrevista que realizamos com um representante da PBIO na divisão da empresa 

situada na sede da Petrobras em Natal, em 2011, foi-nos informado que desde que os testes 

foram concluídos, a empresa fala em ampliar as usinas para passar a produzir comercialmente. 

O entrevistado não soube responder por que isso ainda não havia acontecido.  

 A participação da Petrobras na inserção de agricultores familiares, tanto no RN, como 

em outros estados no circuito produtivo do biodiesel, enquanto fornecedores de oleaginosas 

para a produção do óleo que lhe serve como matéria-prima, obedece aos requisitos legais que 

constam no PNPB e nas Instruções Normativas e Portarias que regem essa participação.  

 Ao atuar na aquisição de matérias-primas da agricultura familiar, a Petrobras/PBIO 

garante o direito ao selo “Combustível Social”, redução de alíquotas do Pis/Cofins e a  

garantia de comercialização nos leilões da ANP. No Rio Grande do Norte, apesar de não atuar 

comercialmente, a empresa preserva esse procedimento. Isso se explica pelo fato de a 

empresa, em determinados momentos de sua atuação, adquirir a matéria-prima no RN para 

enviá-la à usina de Quixadá-CE. Principalmente após o encerramento dos testes nas usinas de 

Guamaré. Mas também se explica, porque a Petrobras é uma empresa de economia mista, ou 

seja, metade do capital é estatal, o que deve aumentar sua responsabilidade no quesito social, 

conforme menciona Brandão Filho (2010, p. 178).  

A intermediação entre a Petrobras e os agricultores nesse estado realizou-se através da 

EMATER e das Cooperativas de Assistência Técnica Agrícola (Figura 05).  

Nos primeiros anos de atuação a PBIO firmou contratos, inicialmente com a 

EMATER, depois com a COOPERA, de Apodi e com a COPEC, de Ceará-Mirim. 

Posteriormente, devido a motivos que não nos foram muito bem explicados, a EMATER 

acabou se afastando e abrindo espaço para a atuação de três cooperativas, a Terra Livre, de 

Mossoró (que vem atuando com a mamona); a COOTISA,cuja equipe coordenadora é a 

mesma da COOPERA; e a COOPAGRO, que atuou nos territórios rurais do Seridó e do 

Trairi.  
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Figura 05: Organograma representativo da atuação da Petrobras para a inserção dos 

agricultores no circuito espacial de produção de biodiesel no RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Na atualidade, a Petrobras ainda mantém contratos com a “Terra Livre” e com a 

“COOPAGRO”, no entanto, segundo as informações colhidas junto a essas cooperativas, nos 

últimos anos e últimas safras, devido a alguns problemas, principalmente porque o plantio é 

de sequeiro, não houve chuvas e, como os agricultores não dispõem de sistemas de irrigação, 

a safra 2011/2012 foi inviabilizada e os trabalhos encerrados no início da safra, apesar de o 

contrato com a cooperativa vigorar até o mês de março de 2013, segundo informações do 

presidente da COOPAGRO.  

Além desses contratos que a Petrobras ainda mantém, também tomamos conhecimento 

através de uma representante da COPEC, de que há uma articulação com esta empresa e a 

cooperativa está coordenando algumas experiências com o amendoim e o gergelim. Esta 

fonte, também revelou que não acredita na viabilidade do gergelim para a produção de 

biodiesel devido a seu alto custo. Ademais, o gergelim é matéria-prima nobre do setor 

alimentício.  A mesma entrevistada também informou que os assentados “sob tutela da 

COPEC” também estão planejando investir na produção de tilápia para utilização das vísceras 

para a produção de biodiesel. Ainda segundo essa fonte, essa experiência já está sendo 

desenvolvida por agricultores do Ceará. 

 

 

 

 

 

 

Agricultores familiares 
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Também nos foi informado por esta entrevistada, que a COPEC está retomando a 

parceria com a Petrobras para a plantação de 100 ha de girassol e 600 ha de mamona em 

2013. Segundo ela na primeira fase do projeto a mamona ficou de fora do território do Mato 

Grande por questões de ordem técnica, relacionadas à questão da altitude. Para ela, 

atualmente isso não faz sentido já que as sementes são modificadas e adaptadas para qualquer 

situação. Entretanto, observando o mapa do Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a 

mamona (Mapa 10, p. 159) nas safras 2011/2012, constata-se que o território do Mato Grande 

não fez parte das áreas zoneadas para o cultivo dessa oleaginosa.  

  

5.2 O CÍRCULO DE COOPERAÇÃO DO CIRCUITO PRODUTIVO DO BIODIESEL NO 

RN 

 

Para que as etapas do circuito espacial de produção do biodiesel no RN se 

desenvolvam de forma satisfatória estabelecem-se círculos de cooperação necessários à 

articulação dos diversos agentes nele envolvidos e, consequentemente, a realização das 

atividades. Assim, a Petrobras/PBIO vai tecendo laços com vários agentes que serão de suma 

importância para que a empresa atinja seus objetivos a fim de articular lugares e agentes 

dispersos.  

O círculo de cooperação do circuito que se estabelece no RN é imprescindível para a 

concretização da atuação da Petrobras neste circuito, porque é através dele que a empresa 

garante “os níveis de organização necessários para articular lugares e agentes dispersos 

geograficamente” (CASTILLO & FREDERICO, 2010). Sem os círculos de cooperação que a 

empresa estabelece, a integração empresa-agricultores envolvidos no circuito, por exemplo, 

seria improvável. Assim sendo, os autores citados anteriormente destacam que é importante 

perceber quem são os principais agentes do circuito e a forma como estes estabelecem seus 

círculos de cooperação.   

Os principais agentes do circuito produtivo do biodiesel no RN são a Petrobras e os 

agricultores familiares, ainda que para o circuito produtivo do biodiesel, eles representem o 

fornecimento de matérias-primas, que na verdade não pertencem ao circuito em tela, mas que 

estão integrados a ele e, no RN, tem no circuito espacial do biodiesel a motivação para se 

concretizar, já que são cultivadas estrategicamente com essa finalidade.  

O círculo que coopera com o circuito espacial de produção do biodiesel no Rio Grande 

do Norte envolve instituições de ensino e pesquisa, Centros de pesquisa, poderes públicos 
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estaduais e municipais, empresas, instituto e cooperativas de prestação de Assistência 

Técnica, empresa de pesquisa agropecuária e representações dos agricultores.  

 O segmento agricultura familiar no estado do rio Grande do Norte é composto por 

famílias que se encontram dispersas pelo território. Essa dispersão resulta em grande 

dificuldade para a empresa articular e atuar junto a esses grupos. Nesse sentido, alguns 

agentes do círculo de cooperação composto pela EMPARN/EMATER e Cooperativas de 

Assistência são de suma importância para que essa articulação se realize.  

 

5.2.1 A participação da EMATER 

  

O Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte 

(EMATER/RN) é um órgão vinculado à Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Norte, 

que foi criado com o objetivo de executar a política de assistência técnica e extensão rural 

(ATER), com prioridade para os agricultores e agricultoras do estado do Rio Grande do 

Norte. A EMATER também atua na execução de vários programas, dentre eles o PRONAF.  

 A atuação desse órgão se deu a partir de convênio firmado com a Petrobras para 

prestação de assistência técnica e extensão rural aos agricultores que forneceriam oleaginosas 

para a produção de biodiesel. Num primeiro momento o órgão atuou prestando assistência 

técnica ao plantio da mamona nos territórios do Seridó e Trairi. Posteriormente, nos anos 

2008/2009, a Petrobras firma convênio de mesma natureza para o cultivo do girassol no Oeste 

do estado, mas, já na safra de 2010, a atividade foi totalmente improdutiva e a EMATER 

acabou por se afastar. Segundo informações obtidas junto ao representante desse órgão na 

unidade de Mossoró, houve muitos problemas com esse cultivo nesse ano, dentre eles, 

destacou que os agricultores tiveram problemas até com “os pássaros que atacavam a 

plantação” e estes, cuja unidade é constituída apenas do núcleo familiar, “não tinha pessoal 

para dar conta de cuidar da plantação”. Ainda segundo essa fonte, houve problemas também 

no armazenamento, onde segundo ele, “as sementes eram atacadas por ratos”. 

 A entrevista com representante da EMATER no município de Mossoró revelou uma 

série de problemas envolvendo o plantio, tanto da mamona quanto do girassol no estado e 

revelou certo descontentamento do órgão em relação à inserção dessas oleaginosas no estado, 

destacando que são culturas novas e que os agricultores enfrentam muitas dificuldades para 

trabalhar com as mesmas. Além disso, revelou que um dos maiores agravantes, são as 

dificuldades desses agricultores devido à falta de estrutura adequada (plantadeiras, 

colheitadeiras etc.), mas também problemas relacionados ao preço pago pela Petrobras pelas 
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sementes. Todo esse contexto acarretou o afastamento deste órgão na maioria das áreas 

envolvidas com esse cultivo, embora tenham circulado notícias no final de 2011 sobre a 

retomada de sua atuação no território rural do Seridó. Essas notícias, no entanto, não foram 

confirmadas. Ademais, sabe-se que nesse território já há uma cooperativa atuando, e com 

contrato firmado para até março de 2013.  

 Não foi possível delinear com clareza todas as áreas que estiveram sob atuação da 

EMATER, nem as datas correspondentes a essa atuação. Esse órgão possui várias unidades 

locais distribuídas no território potiguar. Assim, sempre que procurávamos algumas dessas 

unidades, muitas vezes, eram indicadas outras unidades ou éramos informados de que as 

pessoas que trabalharam com o biodiesel já não estavam mais nessas unidades ou eram 

fornecidas informações incertas. Resumindo, como muitas as informações que conseguimos 

se mostraram “desencontradas”, optamos por mencionar apenas informações baseadas em 

dados confiáveis. Por esse motivo, preferimos fazer um mapa das áreas de atuação das 

cooperativas e citar apenas os dados que julgamos confiáveis em relação à atuação da 

EMATER.   

 

5.2.2 A atuação da Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN (EMPARN) e da Empresa 

Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (EMBRAPA) 

 

 

 Resolvemos abordar conjuntamente esses dois órgãos, porque os mesmos atuam em 

parceria, ou seja, a EMPARN é constituída por uma sociedade entre o Estado do Rio Grande 

do Norte e o Governo Federal, através da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 

EMBRAPA. Nessa sociedade a EMPARN participa com 51% do capital social e a 

EMBRAPA com os outros 49%. Até porque, a EMBRAPA não mantém unidade operacional 

no RN, sua Unidade operacional mais próxima fica no Estado da Paraíba. A EMBRAPA 

mantém no RN apenas pequenos escritórios locais.  

A EMPARN possui 08 (oito) bases (fazendas) experimentais, localizadas nos 

municípios de Parnamirim, Canguaretama, São Gonçalo do Amarante, Pedro Avelino, Caicó, 

Cruzeta, Apodi e Ipanguaçu. Segundo informações disponíveis em seu site. Ainda segundo 

essas informações, a EMPARN tem como objetivos: 

 Promover, planejar, estimular e executar atividades de pesquisa e 
experimentação, com o objetivo de produzir conhecimento e tecnologia 

capazes de viabilizar a execução de planos de desenvolvimento agropecuário 

do Governo do Estado do Rio Grande do Norte;  
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 Colaborar na formulação, orientação e coordenação da política do setor 

público agropecuário do Estado, bem como programar e desenvolver 

pesquisas, diretamente ou em cooperação com instituições afins, referentes à 
agropecuária, meteorologia, agroecologia e a outras modalidades 

compreendidas na área de atuação da Secretaria de Agricultura e Pecuária;  

 Exercer a coordenação técnica dos programas e projetos de pesquisa 

agropecuária, cuja execução envolva a atuação técnica administrativa ou a 
cooperação financeira de órgãos e / ou entidades da administração estadual 

direta e indireta;  

 Promover a capacitação de produtores rurais, de técnicos e de trabalhadores 
rurais através de cursos profissionalizantes e eventos de difusão de 

tecnologias;  

 Prestar serviços de sua especialidade a qualquer entidade pública ou privada, 

mediante prévio ajuste. (EMPARN, 2012) 

No contexto do circuito espacial de produção do biodiesel no RN a 

EMPARN/EMBRAPA atua juntamente com EMATER, no desenvolvimento de pesquisas 

com as oleaginosas; na capacitação de técnicos para atuar junto aos agricultores na prestação 

de assistência técnica ao cultivo das oleaginosas.  

Dentre os cursos e orientações oferecidas pela EMPARN/EMATER para capacitação 

de técnicos, estão: “Aspectos gerais sobre a cultura da mamona”; “Nutrição da cultura da 

mamona”; “Manejo e controle de pragas e doenças” e; “Pós-colheita da mamona”.  

Esses órgãos também cooperam com o circuito do biodiesel, desenvolvendo nas 

fazendas da EMPARN, várias pesquisas com as oleaginosas voltadas à produção de biodiesel, 

como por exemplo, uma pesquisa que foi desenvolvida na fazenda experimental desse órgão 

no município de Apodi, para a determinação do consumo hídrico da cultura do girassol nas 

condições climáticas daquele município.  

Ressalta-se também no contexto do circuito produtivo do biodiesel, a parceria 

realizada entre esses órgãos; a EMATER, A PETROBRAS e a JICA (Japan International 

Cooperation Agency), um órgão de cooperação técnica internacional que atua nessa parceria 

através do “Projeto de inclusão social por meio de incentivo à produção de oleaginosas para a 

geração de biodiesel na região Oeste do Estado do Rio Grande do Norte”. Vale destacar que 

esse acordo de cooperação entre a JICA e governo do RN teve início em 2009 e encerrará no 

início de 2013. Assim, embora não tenhamos conseguido muitas informações específicas 

sobre a atuação desse órgão no estado, sabemos que ele atuou em alguns poucos municípios 

do território rural do Alto Oeste. Dessa forma, entendemos que esse órgão também cooperou 

com o circuito espacial do biodiesel no RN. Quanto à atuação da EMBRAPA, esta é mais 

ampla e atinge o âmbito nacional, envolvendo o Zoneamento Agrícola, o desenvolvimento de 
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cultivares adaptadas para o semiárido e outras pesquisas relacionadas às oleaginosas que tem 

seu plantio incentivado no RN.  

 

 

5.2.3 A atuação das Cooperativas de Prestação de Assistência Técnica 

   

As cooperativas de Assistência Técnica se apresentam como agentes de grande 

importância para o circuito produtivo do biodiesel no RN.  A elas cabe levar informações 

sobre o Programa do biodiesel e o cultivo das oleaginosas – as sementes, a preparação do 

solo, as formas de plantio, manutenção e colheita, atuando como intermediárias da relação 

entre a Petrobras e os agricultores familiares envolvidos. Sua atuação atende a uma 

necessidade da empresa produtora de biodiesel, a fim de atender a uma norma (Instrução 

Normativa nº 01 de 2009), que é um dos requisitos do PNPB para que o produtor de biodiesel 

(usina) possa ser detentor do selo “Combustível Social” e, consequentemente ter direito aos 

benefícios que ele garante.   

O circuito espacial da produção de biodiesel no RN, contou com a cooperação de 

quatro cooperativas: Cooperativa dos Ricinicultores de Apodi e Região (COOPERA); 

Cooperativa Técnica Interdisciplinar de Assessoramento Serviço e Pesquisa (COOTISA); 

Cooperativa de Serviços Técnicos do Agronegócio (COOPAGRO); e Cooperativa dos 

Produtores de Canudos (COPEC). As informações que traremos a seguir foram obtidas junto 

aos Presidentes e/ou representantes dessas cooperativas e foram de suma importância para 

este trabalho, pois, com base em entrevistas realizadas foi possível demonstrar muito da 

atuação da Petrobras nas atividades do circuito espacial de produção do biodiesel - ou 

relacionadas a ele -, no RN. Iniciaremos por demonstrar o Cartograma 27, onde estão 

representadas as áreas de atuação dessas cooperativas no estado. O Mapa foi construído com 

base nas informações levantadas nas entrevistas realizadas. 
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 A participação da Cooperativa dos Ricinicultores de Apodi e Região (COOPERA) e da 

Cooperativa Técnica Interdisciplinar de Assessoramento Serviço e Pesquisa (COOTISA) 

 

Tanto a Cooperativa dos Ricinicultores de Apodi e Região (COOPERA) e a 

Cooperativa Técnica Interdisciplinar de Assessoramento Serviço e Pesquisa (COOTISA) 

atuaram em municípios do Oeste Potiguar. As duas cooperativas possuem as mesmas 

representações, mudando apenas, os períodos de atuação de uma e de outra. 

A Cooperativa do Apodi (COOPERA) foi a primeira cooperativa a atuar no circuito 

produtivo do Biodiesel no RN.  Segundo informações de seu presidente, sua atuação tem 

início entre 2005/2006, quando uma empresa instalada na Bahia, a Brasil Ecodiesel, que 

incentivava o plantio da mamona por agricultores do estado. Ainda segundo esta fonte, 

inicialmente a cooperativa atuava apenas na aquisição do produto e comercialização da 

mamona junto a esta empresa. Os agricultores produziam e a cooperativa intermediava a 

comercialização com a empresa. Segundo o entrevistado, o descompromisso dessa empresa 

para com os agricultores acabou por desestimulá-los, pois esses agricultores plantavam e a 

empresa não aparecia para comprar a mamona produzida.  

Nesse período o uso do território potiguar para a produção de oleaginosas para este 

circuito produtivo limitava-se a alguns municípios do Alto Oeste, do Trairí e do Seridó.  

Posteriormente, a cooperativa foi procurada pela Petrobras para fazer a articulação 

entre a empresa e os agricultores de alguns municípios dos territórios rurais do Alto Oeste e 

Sertão do Apodi. Já sob a intervenção da Petrobras, em 2008, os agricultores plantaram 

girassol. Porém, segundo o entrevistado, esses agricultores tiveram alguns problemas com o 

plantio dessa oleaginosa, principalmente na fase da colheita, pois não havia maquinários e “a 

colheita manual do girassol é muito difícil” – posteriormente tiveram que alugar maquinários 

fora do estado. Outro problema citado pelo entrevistado, diz respeito aos baixos preços pagos 

aos agricultores pela oleaginosa, e aos bancos que não concediam financiamento, 

provavelmente por consideram um investimento de risco.   

O entrevistado explicou que era firmado um contrato entre a Petrobras e a cooperativa 

e outro entre a cooperativa e o agricultor. Um pouco diferente do que aconteceu em outros 

casos de atuação das cooperativas, conforme veremos ainda nesse tópico.  

Nesse início a cooperativa comprava os fertilizantes e a Petrobras ressarcia a mesma. 

Quanto às sementes, nossa fonte informou que eram fornecidas pelo governo do estado, 

através da Secretaria da Agricultura. 
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À Cooperativa cabia também preparar o solo, adubar e plantar, ficando o agricultor 

responsável apenas pelos tratos culturais e colheita (PRANCHA 2) sendo que na colheita a 

Petrobras pagava aos agricultores R$ 80,00 por hectare. 

Após a colheita o material era armazenado num galpão alugado pela Petrobras, no 

município de Apodi, próximo à sede da COOPERA. 

Quando questionado sobre a preparação dos agricultores para trabalhar com o girassol, 

fomos informados de que, além da cooperativa, a JICA esteve no local fazendo uma 

preparação dos agricultores.  

A assistência técnica prestada pela cooperativa atuava com três técnicos para cada 25 

famílias, diferente do que aconteceu com outras cooperativas.  
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PRANCHA 2 - Etapas do processo produtivo agrícola do girassol 
Foto 01 – Preparo do solo 

 

Foto 02 – Transporte de Insumos 

 

Foto 03 - Plantadeira com sementes e 

fertilizantes    

 

Foto 04 - Plantio do girassol       

 

Foto 05 - Início do cultivamento (25 dias após o 

plantio) 

 

Foto 06 - Floração (56 dias após o plantio) 

 

Foto 07 – Colheita do Girassol 

 

 

 

 

 
Fonte: Projeto Girassol - Cooperativa dos 

Ricinicultores de Apodi e Região (COOPERA), 

2008. 
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Segundo material de apresentação do projeto, fornecido pelo diretor da COOPERA, o 

projeto intitulado “Projeto Girassol”, posto em prática pela Cooperativa em 2008, tinha como 

objetivos: fomentar a implantação da cultura do girassol de sequeiro para extração do óleo 

vegetal e produção do biodiesel na região da Chapada do Apodi; a inclusão da agricultura 

familiar e; almejava ser um “projeto sustentável para a agricultura familiar”. Posteriormente, 

em 2010 foi a vez da COOTISA, substituir a atuação da COOPERA na prestação de 

assistência técnica aos agricultores. As duas cooperativas possuem os representantes em 

comum, conforme dissemos. A atuação da Cootisa só aconteceu mais recentemente, (2010) e 

seguiu os mesmos moldes da Coopera.  Segundo nosso entrevistado, hoje a Coopera não está 

mais prestando assistência técnica.  

 

 A atuação da Cooperativa dos produtores de Canudos (COPEC) 

 

 

A atuação da Cooperativa dos Produtores de Canudos (COPEC) possui algumas 

particularidades que se diferenciam das demais. Essa cooperativa sediada no Território do 

Mato Grande, no município de Ceará Mirim, no Assentamento Rosário – Agrovila Canudos, 

firmou contrato com a Petrobras num projeto experimental voltado para a produção de 

girassol nos anos 2008/2009. Nesse contrato a Cooperativa se comprometia a mobilizar 

agricultores; atuar na prestação de Assistência técnica (Astec); atuar no processo de 

comercialização fazendo a articulação entre a Petrobras e os agricultores. A COPEC era 

responsável por todo o processo, ou seja, a cooperativa mobilizou os agricultores, 

providenciou os contratos que eram assinados entre a Petrobras e a Cooperativa, forneceu 

assistência técnica, ficou responsável pelo transporte, pela produção do óleo (prensagem), 

enfim todas as negociações foram feitas via cooperativa. 

Segundo a representante da COPEC, por nós entrevistada, no primeiro momento em 

que se estava discutindo a implementação do projeto do biodiesel no RN, só se falava de 

mamona. A COPEC até despertou interesse pelo plantio dessa oleaginosa, mas o território do 

Mato Grande ficou de fora devido a questões relacionadas à altitude. Recomendavam-se áreas 

cuja altitude estivesse entre 300 a 1500 metros acima do nível do mar. 

 Como o território do Mato Grande não se inseriu nas áreas propícias ao cultivo da 

mamona, entre 2005/2006, a COPEC começou a fazer uma parceria com a Coordenadoria de 

Assistência Técnica Integral (CATI), de São Paulo. Trouxeram uma equipe desse órgão para 

apresentar um seminário sobre o cultivo do girassol. Depois disso, plantaram uma área de 70 



P á g i n a  | 144 

 

hectares a título de experiência, que foi aprovada e culminou com a parceria com a Petrobras 

em 2008, para o plantio de 1.700 hectares, e no ano seguinte (2009), mais 1.750 hectares 

dessa oleaginosa. Era um projeto piloto e teve duração de apenas dois anos. 

  O termo de parceria dessa cooperativa com a Petrobras previa que a COPEC ficaria 

responsável por todas as transações. Por esse termo de parceria, tudo era feito através da 

COPEC, inclusive os contratos com os agricultores. Assim, os agricultores não assinavam 

nenhum contrato com a Petrobras, eles eram “tutelados” pela cooperativa, segundo palavras 

da entrevistada. Sendo assim, as relações dos agricultores eram estabelecidas com a COPEC e 

não com a Petrobras.  

 Envolveram-se no projeto, em torno de 300 famílias e 80 comunidades e 

assentamentos de 10 municípios do território do Mato Grande. 

 O agricultor podia utilizar até 15 hectares dos 25 que possuía. Porém, priorizava-se 

grandes áreas onde os agricultores podiam retirar as cercas e cultivar áreas maiores de forma 

coletiva. 

 Toda assistência e coordenação do trabalho dos agricultores era realizada pela 

COPEC. E no momento da comercialização a Petrobras somente repassava o dinheiro para 

que a cooperativa realizasse a compra junto aos agricultores.  

 O acesso às sementes e aos fertilizantes e tudo mais que fosse necessário era feito via 

licitação, aberta pela cooperativa. Nossa entrevistada afirma ter feito uma economia de 20% 

com a compra direta das empresas. Sendo assim, segundo suas palavras, “tudo era feito por 

meio da COPEC porque se fosse pela Petrobras, o preço não seria justo”. A Petrobras só 

repassava o dinheiro para o pagamento. 

 Quanto às aquisições feitas pela COPEC para realizar o cultivo do girassol, a 

entrevistada afirma ter comprado os fertilizantes da empresa Heringer, em Sergipe. Já a frota 

de oito tratores foi alugada na Paraíba e uma colheitadeira veio do Piauí. Ainda segundo essa 

fonte, o RN tem apenas 2 colheitadeiras, uma de um produtor de sementes da comunidade 

Bebida Velha, no município de Pureza, e uma do prefeito de Guamaré.  

 O projeto de atuação dessa cooperativa tem uma particularidade, além do plantio a 

cooperativa implementou também o beneficiamento de sementes a partir de uma miniusina de 

extração de óleo que foi adquirida pela Petrobras, da empresa “Ecirtec” no município de 

Bauru-SP, e cedida à cooperativa em regime de comodato, ou seja, foi cedida gratuitamente 

para que a cooperativa fizesse uso durante o tempo necessário. Vale salientar que até final de 

2012, essa miniusina ainda encontrava-se no galpão da cooperativa.   A aquisição dessa 

miniusina talvez tenha sido uma das poucas ações diretas realizadas pela Petrobras. 
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Entretanto, o transporte da mesma até o seu destino no RN, foi providenciada pela COPEC. 

Essa miniusina foi instalada na Agrovila Canudos (assentamento Rosário), no município de 

Ceará-Mirim e nela foram esmagadas as sementes de todos os municípios que produziram 

girassol no RN, nos anos (2008/2009).   

 Também era a cooperativa que ficava responsável pelo transporte das sementes das 

áreas produtoras até os galpões de armazenagem, um deles situado na própria agrovila, 

próximo à usina, e o outro situado na área mais central do município de Ceará-Mirim. 

Posteriormente essas sementes eram transportadas para a Agrovila Canudos onde se realizava 

a extração do óleo. Depois disso o óleo extraído era transportado em caminhões-tanque até a 

unidade da Petrobras, em Guamaré. A Petrobras só repassava o dinheiro para a cooperativa 

pagar os serviços contratados. 

 É importante salientar que a Petrobras não comprava o óleo dos agricultores, 

comprava apenas as sementes através da cooperativa. A cooperativa utilizava como mão de 

obra na miniusina, agricultores da própria Agrovila Canudos.  

A extração do óleo das sementes de girassol gerava a torta de girassol, que era vendida 

e, com esse dinheiro se pagava as pessoas que trabalhavam na extração do óleo na miniusina. 

Essa parceria entre a Petrobras e a COPEC com a inserção dos agricultores familiares 

terminou em 2009. Até 2012, ainda havia óleo estocado em tonéis, - segundo a fala da 

entrevistada – no galpão da miniusina. Em 2009 a Petrobras encerrou as experiências com 

esse óleo em sua usina em Guamaré. Não houve mais plantios no território do Mato Grande e, 

desde então, a miniusina encontra-se ociosa. Segundo nossa entrevistada, a cooperativa está 

retomando a parceria com a Petrobras e planeja no próximo ano, plantar 100 hectares de 

girassol e 600 de mamona. 

 

 A atuação da Cooperativa Terra Livre 

 

A atuação da Cooperativa Terra livre teve início em 2010, ano em que a EMATER se 

afastou dessa atividade na região Oeste do estado. Sua atuação se dá por meio do “Programa 

de reestruturação Produtiva Agrícola: Biodiesel, mais renda e cidadania no campo”, realizado 

pela cooperativa, e patrocinado pela Petrobras Desenvolvimento e cidadania, Petrobras e 

Governo Federal. Esse Programa incentiva o cultivo da mamona consorciada com o feijão. 

A cooperativa fica responsável pela mobilização e sensibilização dos agricultores; pelo 

cadastramento dos interessados e pela prestação de assistência técnica, que a Petrobras chama                                                                                                                       
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de ASTEC. 

Segundo nosso entrevistado nessa cooperativa que se situa no município de Mossoró, 

os contratos entre a Petrobras e a cooperativa são anuais. Os contratos com os agricultores 

acontecem por safra, e estes tem direito às sementes para o plantio e à assistência técnica. O 

mesmo deverá plantar no mínimo dois hectares e terá que vender toda a sua produção à 

Petrobras. 

A seleção das áreas para plantio também é responsabilidade da cooperativa. Na 

verdade após a mobilização e sensibilização, é feita uma primeira visita do técnico para fazer 

seleção da área, a entrega da semente e a orientação para o plantio. Depois disso, outra visita é 

realizada, desta vez, no meio do ciclo, com a finalidade de avaliar o cultivo e orientar o 

agricultor.  

Questionado sobre a possível necessidade de que o agricultor necessite de maior 

assistência nesses intervalos entre uma visita técnica e outra, nosso entrevistado afirmou que o 

agricultor pode solicitar ajuda, se for o caso, mas, segundo ele isso nunca acontece e, quando 

o agricultor tem problemas, ele tenta resolver sozinho. 

 O contrato dessa cooperativa prevê um técnico para cada 100 famílias inseridas. 

Questionado sobre se essa quantidade de famílias por técnico não é muito grande, nosso 

entrevistado explicou que sim, e que entende que seriam necessários muito mais técnicos, 

para que houvesse mais visitas técnicas, no entanto, é isso que está firmado em contrato com a 

Petrobras.  

O representante da “Terra Livre” também falou dos problemas que envolvem a 

inserção dessas culturas e dos agricultores. Segundo ele, os problemas mais comuns são: 

pouca mão de obra para atuar na assistência a esses agricultores; pouca terra; falta de água 

para irrigação; falta de instrumentos de trabalho; falta de interesse do governo do estado em 

contribuir (fato que tem desestimulado a Empresa); o fator econômico (situação econômica 

dos agricultores) e por fim, a barreira cultural (no que se refere ao agricultor com relação ao 

produto e à organização do segmento).  

Percebe-se assim, pelas informações obtidas, que para que este círculo de cooperação 

do qual participam as cooperativas funcione de forma satisfatória, ele depende também da 

atuação de outros agentes, inclusive da própria empresa contratante, além da efetiva 

participação do Estado, através de instituições como EMPARN e EMATER. 
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 A atuação da Cooperativa de Serviços Técnicos do Agronegócio (COOPAGRO) 

 

Segundo informações de seu diretor, a COOPAGRO é uma cooperativa que presta 

serviços para o setor de produção, setor primário, agronegócio, agropecuário e agroindustrial 

em geral. A atuação da COOPAGRO enquanto integrante do círculo de cooperação do 

circuito produtivo do biodiesel tem início em 2010. 

No Programa do biodiesel ela é responsável prestação de assistência técnica ao 

agricultor que cultiva a mamona para a Petrobras em alguns municípios dos territórios do 

Seridó e do Trairi. 

Nesse caso, foram dois os contratos assinados. Um entre a Petrobras e a cooperativa, 

pelo prazo de dois anos (safras 2010/2011 e 2011/2012), onde a Petrobras se comprometia a 

remunerar o quadro técnico da Cooperativa, mais os coordenadores. Inicialmente eram cinco 

técnicos e três coordenadores, mas, posteriormente, em função da diminuição do número de 

produtores, ficaram apenas quatro técnicos. Depois disso, dos três coordenadores só um ficou, 

em função do mesmo motivo que levou à redução dos técnicos.  

Os técnicos da cooperativa eram remunerados de acordo com os valores definidos por 

família atendida (esses valores não puderam ser citados). Da parte da cooperativa, esta se 

comprometia a fazer toda a prestação de assistência técnica aos agricultores, além da 

mobilização. Já o contrato individualizado entre a Petrobras e os agricultores, era de cinco 

anos e os agricultores se comprometiam a plantar uma área de no mínimo dois hectares e no 

máximo 10 hectares; plantar a semente que ele recebeu da empresa contratante; fazer os tratos 

culturais que estavam previstos com base nas recomendações de um pacote tecnológico da 

Embrapa e; vender a mamona para a Petrobras. Aos agricultores a Petrobras garantia o 

fornecimento das sementes para plantio; a assistência técnica e a compra da semente da 

mamona, com base no preço do dia, da bolsa SISDAGRI (Sistema de Cadastro do Programa 

Biodiesel).  

O contrato de prestação de assistência técnica entre a Petrobras e a COOPAGRO 

determinava a atuação da cooperativa em 15 municípios dos territórios rurais do Trairi e do 

Seridó. 

Na primeira safra, 600 famílias se cadastraram, mas somente 300 famílias assinaram 

contrato. Na segunda safra apenas 220 famílias assinaram contrato. 

A atuação da COOPAGRO tem início desde a seleção do agricultor, passando pela 

seleção da área por meio de visita técnica, depois pela distribuição da semente e orientação do 

plantio de acordo com as particularidades de cada área. Assim, dentre suas atribuições está a 
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análise do solo; a orientação às correções e ao preparo do solo, que se fizerem necessárias; 

orientação ao plantio adequado; os tratos culturais (as limpas que deve ter); a aplicação de 

defensivos, se for o caso; o acompanhamento do cultivo; a verificação de quando a planta está 

pronta para a colheita; a colheita (a orientação da colheita, da retirada dos cachos, do 

transporte e do beneficiamento para soltar a semente). Segundo nosso entrevistado, tudo isso 

fica por conta dos agricultores, mas sob a orientação da cooperativa que, finalmente, 

acompanha também a comercialização com a Petrobras. Segundo ele, a empresa marca o dia 

para fazer a compra, geralmente nos locais de armazenagem, onde envia seu representante. 

Esse representante verifica o preço da mamona (naquele dia) na bolsa SISDAGRI, e a 

mamona é comercializada por aquele valor.  

Segundo o diretor da COOPAGRO, ao contratar a cooperativa, a Petrobras determina 

os municípios da área de abrangência da cooperativa e a meta a ser atingida (quantidade de 

produtores que deveriam ser atendidos). Entretanto, ainda segundo o diretor, a cooperativa 

não conseguiu atingir tais números. Para ele, muitos agricultores desistiram de plantar devido 

a um histórico de tentativas anteriores de implementação do programa, quando tiveram muitos 

problemas, principalmente na hora da comercialização.  

As informações desse entrevistado dão conta de que nas últimas safras também houve 

muitos problemas, a safra 2011/2012, foi inviabilizada pela falta de ocorrência de chuvas na 

região, já que se trata de um plantio de sequeiro, o que deixou os agricultores frustrados. A 

cooperativa ainda chegou a cadastrar os agricultores e distribuir as sementes, porém, o plantio 

não ocorreu.  

 

5.2.4 A participação das Instituições de Ensino e Pesquisa 

 

 

 A participação das instituições de ensino e pesquisa no circulo de cooperação de 

qualquer circuito espacial de produção é de fundamental importância, uma vez que essas 

instituições desempenham um duplo papel, contribuindo tanto na formação de mão de obra 

qualificada, como no desenvolvimento de pesquisas para o aperfeiçoamento de técnicas e 

criação de novas tecnologias. 
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 A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

  

  A participação da UFRN enquanto integrante dos círculos de cooperação do circuito 

espacial de produção do biodiesel está intimamente ligada à atuação da Petrobras no Estado 

do Rio Grande do Norte. Essa atuação que sempre esteve ligada à produção petrolífera, hoje 

também se volta, embora de forma menos intensa, às pesquisas relacionadas à produção do 

biodiesel. No desenvolvimento dessas pesquisas destacam-se o Departamento de Engenharia 

Química (DEQ); o Centro de Biociências (CB); o curso de agronomia da Escola Agrícola 

Jundiaí e o Departamento de Química. 

 O Programa Estadual de Produção de Biodiesel no Rio Grande do Norte previa ações 

em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e, na área agrícola contava com ações como o 

convênio com a Petrobras que garantia a aquisição de toda a mamona produzida em 3.000 

hectares e a distribuição de sementes aos agricultores interessados no plantio em 28 

municípios do estado zoneados pela EMBRAPA.  

O Programa Estadual de Produção de biodiesel, segundo informações do site da 

Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte (FAPERN), teve como 

objetivo, o desenvolvimento de projetos de pesquisas a serem financiados com recursos dos 

Fundos Setoriais CT-PETRO e CT-ENERG através do Ministério da Ciência e Tecnologia 

(MCT) – atual MCTI 
_
 e da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), e com 

contrapartidas do Governo do Estado do RN. Assim, no que se refere às ações em P & D, foi 

desenvolvido o Projeto “Rotas não Convencionais para Produção de Biodiesel a partir de 

mamona: Avaliação do processo e do produto”, encampado pelo Departamento de 

Engenharia Química da UFRN e coordenado pela Professora Dra. Elisa Maria Bittencourt 

Dutra de Souza. Esse projeto teve como objetivo geral a investigação de novas rotas para a 

produção de biodiesel a partir da mamona, avaliando-se a viabilidade técnica. Quanto às 

metas, buscava-se a produção de novos catalisadores (biocatalisadores); a investigação de 

novas rotas sem a necessidade de uso do catalisador, o estudo cinético da reação e a 

otimização das variáveis de processo para conversão da mamona em biodiesel. 

Especificamente buscava-se realizar a análise química da composição do biodiesel e 

subprodutos; realizar a caracterização em relação a densidade, viscosidade, poder calorífico; 

realizar testes preliminares em motores. 

 Além da UFRN, o projeto contou com o envolvimento do Governo do Estado, cujo 

recurso financeiro disponibilizado foi de R$ 31.584,00 (Trinta e um mil e quinhentos e oitenta 
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e quatro reais); da Fundação de Apoio à Pesquisa do RN (FAPERN); da Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP), a quem coube o valor de R$ 167.573,60 (Cento e sessenta e sete 

mil, quinhentos e setenta e três reais e sessenta centavos), além da disponibilização de R$ 

33.426,40 (trinta e três mil, quatrocentos e vinte seis reais e quarenta centavos) destinados ao 

pagamento de bolsas; e do MCT (atual Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – 

MCTI). Os recursos financeiros para esse projeto totalizaram R$ 200.000,00 (Duzentos mil 

reais).  

O Projeto desenvolveu duas ações na área de produção, sejam elas:  

 Desenvolvimento de nova rota – reator em condições de alta pressão 

(condições supercríticas) -, sem uso de catalisador e; 

 O desenvolvimento de um biocatalisador utilizando células produtoras de 

lípase.  

Além dessas pesquisas o Centro de Biociências da UFRN também está desenvolvendo 

um projeto juntamente com a Petrobras, que contou recentemente com a inauguração de uma 

Planta Piloto de Microalgas no Centro Tecnológico de Aquicultura, no município de 

Extremóz. Esse projeto tem por finalidade aprofundar os estudos sobre o potencial das 

microalgas como alternativa para a produção de biodiesel. Segundo informações da agência 

de comunicação da UFRN, o projeto teve início em 2009, e já reúne 10 espécies de 

microalgas capazes de crescer em água de produção de petróleo. 

 

 A participação da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) 

 

 A UERN também integra o círculo de cooperação do circuito produtivo do biodiesel 

no RN. Esta Universidade também participou, no âmbito do Programa Estadual de Produção 

de biodiesel, o mesmo em que o Departamento de Engenharia Química da UFRN realizou 

pesquisas. Na verdade, esse mesmo projeto envolveu as duas universidades. A UFRN, como 

vimos, atuou por meio do Projeto “Rotas não Convencionais para Produção de Biodiesel a 

partir de mamona: Avaliação do processo e do produto”, já a UERN, através de convênio 

FINEP e FAPERN, desenvolveu o Projeto “Caracterização Físico-química do Óleo e de 

Biodiesel produzidos no Estado do Rio Grande do Norte”, cujo investimento total foi de R$ 

102.990,60, sendo R$ 77.500, oriundos da FINEP; R$ 14.490,60 em bolsas CNPq e; R$ 

11.000,00 como contrapartida do Governo do Estado. Esse projeto foi realizado entre 

dezembro de 2004 (mês e ano em que o PNPB foi aprovado) e março de 2007. 



P á g i n a  | 151 

 

 Segundo afirmou o Professor Luiz Di Queiróz, em entrevista por nós realizada, a 

UERN há muito já desenvolve pesquisas voltadas para a produção dos biocombustíveis, 

mesmo antes do PNPB. Em 2002 a Universidade começou a pesquisar diferentes oleaginosas, 

dentre elas a soja, o girassol, a mamona, o xixá
11

 (ou chichá). 

 Na UERN são muitas as pesquisas desenvolvidas, dentre elas, pesquisa com 

macroalgas; testes com catalisadores; o ecodiesel, que consiste em análise da mistura 

diesel/biodiesel; pesquisas que tratam do monitoramento da qualidade das matérias-primas 

usadas para a produção de biodiesel; de desenvolvimento de novas tecnologias para analisar a 

qualidade de combustíveis e suas aplicações etc. 

 Entretanto, com exceção do projeto citado inicialmente, mesmo com todo esse 

envolvimento dessa Universidade e todas as pesquisas desenvolvidas e em desenvolvimento, 

o referido Professor afirma que no momento não há nenhuma pesquisa ou projeto nesse 

sentido sendo desenvolvido em parceria com a Petrobras. Ainda assim, essa Universidade 

coopera com o circuito produtivo do biodiesel na medida em que ela atua no desenvolvimento 

de diversas pesquisas voltadas para essa produção, o que significa que, a qualquer momento, 

alguma dessas pesquisas pode despertar o interesse da Petrobras ou de qualquer outra empresa 

que atue nesse setor. Ademais essas pesquisas são financiadas por órgãos públicos como o 

CNPq, o que significa que, para que sejam aprovadas, elas estão em consonância com os 

interesses nacionais. 

 

 A Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) 

 

A UFERSA é outra instituição que realiza pesquisas com oleaginosas muito antes da 

implementação do PNPB. No entanto destacaremos aqui uma pesquisa que vem sendo 

desenvolvida pelo Professor Dr. Paulo Sérgio de Lima e Silva, do Departamento de Ciências 

Vegetais da UFERSA/Mossoró, numa parceria com a Petrobras. No projeto, intitulado 

“Seleção de cultivares de girassol visando à agricultura familiar no semiárido”, o Prof. Paulo 

Sérgio do Departamento de Agronomia, desenvolve pesquisas com 15 espécies de girassol e 

visa identificar as cultivares de girassol mais adaptáveis ao semiárido potiguar.  

                                                             
11 Nome científico Sterculia apétala, da família da Malvaceae. Árvore que atinge de 10 a 20 metros de altura, 

com caule de 40 a 60 cm de diâmetro. 
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Esse experimento, que está sendo realizado numa das fazendas da Ufersa, no 

município de Mossoró conta com financiamento da Petrobras, no valor de 360 mil reais e tem 

a coordenação geral da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. 

A pesquisa conta com a participação de estudantes de graduação e pós-graduação da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Dentre os trabalhos desenvolvidos, destaca-se a 

pesquisa de alternativas de produção sustentável para pequenos produtores. 

Além dessas pesquisas a UFERSA, a partir de recursos federais, também inaugurou 

recentemente o Laboratório de Biodiesel (LABIO), que tem como missão “promover a 

pesquisa em biodiesel” e onde serão desenvolvidas pesquisas com as oleaginosas. 

 Outros trabalhos relacionados ao biodiesel também tem sido desenvolvidos na 

UFERSA, dentre eles podemos citar os projetos: 

 - Avaliação da exploração agrícola da cultura do girassol em barragem subterrânea e em 

sistemas irrigados para a produção de biodiesel no Rio Grande do Norte. 

- Estudo sobre a produção de biodiesel a partir das oleaginosas e análise de modelos cinéticos 

do processo de transesterificação via catálise homogênea. 

  

 A participação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN) 

 

O IFRN coopera com o circuito produtivo do biodiesel de diversas formas. Uma delas 

é a criação de cursos voltados para a produção de biodiesel.  

 Essa instituição é um ótimo exemplo de atuação em consonância com o mercado do 

biodiesel. Em sua unidade no município de Apodi (RN), – logo, próximo de áreas onde há 

incentivos à produção das duas oleaginosas mais experimentadas no estado – o IFRN criou os 

cursos de Tecnólogo em Biocombustíveis e Técnico de Nível Médio em Biocombustíveis. 

Além destes, criou também um núcleo de pesquisas o NUPERBIO - Núcleo de Pesquisa em 

Energia Renovável e Biocombustíveis, que tem dentre seus objetivos, o desenvolvimento de 

pesquisas nas áreas de energias renováveis e biocombustíveis, incentivando e viabilizando o 

uso das energias alternativas nas comunidades carentes da zona rural da região e o estudo das 

principais matérias-primas mais abundantes na região para produção de biodiesel. 

 Outra ação desenvolvida nesse sentido é o Programa de Formação de Recursos 

Humanos (PFRH), patrocinado pela Petrobras S/A. Segundo informações no site da 

instituição, o PFRH é um Programa Institucional, vinculado às Pró-reitorias de Pesquisa e 
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Inovação e de Extensão, que tem como objetivo principal, ampliar e fortalecer a formação de 

recursos humanos voltados ao atendimento da demanda por profissionais qualificados na 

indústria de Petróleo, Gás, Energia e Biocombustíveis. No Programa são disponibilizadas 

bolsas de dois anos para alunos dos cursos superior e técnico.  

 

5.2.5 A Federação dos trabalhadores na Agricultura – FETARN 

 

 A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Norte (FETARN), 

também fez parte do círculo de cooperação do circuito produtivo do Biodiesel no RN. A 

participação desse órgão baseada numa parceria com a SAF/MDA consistiu na orientação e 

esclarecimento dos agricultores sobre os cultivos que estavam sendo propostos. Trabalharam 

na qualificação, procurando mostrar as vantagens e desvantagens da inserção dos novos 

produtos (oleaginosas). Também orientaram para que o agricultor não comprometesse muitos 

hectares de sua propriedade para esses novos cultivos e atentassem para a não substituição dos 

cultivos alimentares tradicionais, segundo palavras do Sr. Gilberto Silva, representante da 

FETARN. Ainda segundo esse entrevistado, o órgão também realizou oficinas abordando 

questões técnicas, financeiras e de preservação ambiental. 

 

5.2.6 Instituições financeiras de crédito 

 

 Os bancos são instituições geralmente importantes para os circuitos espaciais de 

produção e, no circuito produtivo do biodiesel elas têm um papel a cumprir através da 

concessão das linhas de crédito voltadas para o Programa. Contudo, a maneira como atuam 

essas instituições acaba por dificultar o acesso de pequenos agricultores ao crédito. Isso está 

acontecendo no Rio Grande do Norte, onde, segundo, informações obtidas junto às 

cooperativas, pouquíssimos agricultores recorreram ao crédito, ou porque o projeto em que se 

inseriram era custeado pela Petrobras ou porque não conseguiam cumprir as exigências dos 

bancos. E, dos poucos que recorreram, muitos acabaram se endividando. 

 Os Quadros 05 e 06 mostram a quantidade de contratos e os financiamentos 

concedidos via PRONAF no período 2005 a 2012, para as lavouras do estado. Observando-os 

é possível verificar que os maiores valores financiados são direcionados às lavouras de 

mandioca (principalmente entre 2005 e 2006). Entre os anos 2009 e 2012, apesar da redução 

do número de contratos e do valor financiado, a mandioca ainda aparece como o maior 

destaque. Já o algodão aparece com certo destaque somente em 2005, nos anos seguintes (até 



P á g i n a  | 154 

 

2008) apenas um contrato foi assinado. De 2009 a 2012, nenhum crédito foi direcionado a 

essa cultura.  

Vale lembrar que a mandioca, registra elevados valores, porém, estes são distribuídos 

por grande número de produtores.  

Os quadros também mostram os valores direcionados para o cultivo de arroz, feijão, 

milho e café, porém, para estes são direcionados valores menos significativos.  

 Os financiamentos direcionados ao cultivo da mamona e do girassol incluem-se no 

item “outras lavouras”, no qual se inserem todos os outros produtos cultivados no estado  e 

que não são especificados nos dados disponibilizados pelo Banco Central.  O número de 

contratos voltados para o cultivo desses produtos no período 2005-2012 variou entre 174 em 

2012 e 1.230 em 2008 (maior número de contratos registrado para esse item).  

 Em 2005 o número de contratos voltados para o item “outras lavouras” representou 

60,32% do total de contratos e 48,85% dos financiamentos concedidos. Parece muito, mas 

quando se constata que do total de contratos, mais de 37% (em 2005) são destinados ao 

cultivo de cana-de-açúcar e mandioca, percebe-se a discrepância entre esses valores. 

Ademais, ressalta-se que o percentual destinado a “outras lavouras” representa vários 

produtos como o sorgo, a banana, o abacaxi, a castanha de caju, o sisal, a batata-doce e 

inúmeras outras frutas que são cultivadas no estado e que não aparecem de forma explicita 

nos dados de financiamentos do Banco Central.  

No período 2005-2012 o percentual de contratos para “outras lavouras”, esteve entre 

57,25% e 73,12% e os financiamentos entre 48,85% e 82,3% (em 2012).  Entretanto, se 

atentarmos para a produção de mamona e de girassol nesse período, e levando-se em 

consideração que grande parte dessa produção (principalmente no caso do girassol) foi 

custeada pela Petrobras, infere-se que se houve financiamento voltado para o cultivo desses 

produtos, esse percentual foi ínfimo.  
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Quadro 05: RN – Número de Contratos e Financiamentos concedidos para lavouras  

PRONAF 2004-2008 

 LAVOURA 
2005 2006 2007 2008 

nº de 

Contr. 

Total 

financiado 

nº de 

Contr. 

Total 

financiado 

nº de 

Contr. 

Total 

financiado 

nº de 

Contr. 

Total 

financiado 

 Algodão 
277 718.490,96 1 1.964,88 1 1.964,88 1 682,08 

Arroz 
1 5.557,52 3 14.060,54 2 4.251,51 1 5.668,68 

Café 
1 1.080,00 2 2.549,85 1 1.080,00 0 0,00 

Cana-de-Açúcar 
7 12.000,00 20 40.510,15 11 32.358,24 1 3.419,50 

 Feijão 
2 4.699,12 1 384,63 5 6.085,94 12 3.419,50 

Mandioca 
852 1.988.333,01 565 1.488.021,74 306 845.589,48 427 1.660.516,19 

 Milho 
5 12.880,99 0 0,00 5 9.909,26 10 8.006,67 

Outras 

lavouras 
783 2.619.756,29 793 2.441.612,85 456 1.007.726,13 1.230 4.021.668,58 

TOTAL  1.928 5.362.797,89 1.385 3.989.104,64 787 1.908.965,44 1.682 5.703.381,20 

Fonte: Banco Central do Brasil, (2012). 

 

Quadro 06: RN – Número de Contratos e Financiamentos concedidos para lavouras  

PRONAF 2009-2012 

 LAVOURA 

2009 2010 2011 2012 

nº de 

Contr. 

Total 

financiado 

nº de 

Contr. 

Total 

financiado 

nº de 

Contr. 

Total 

financiado 

nº de 

Contr. 

Total 

financiado 

 Algodão 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Arroz 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Café 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Cana-de-
Açúcar 

4 11.371,80 8 75.146,40 1 6.879,60 1 4.233,60 

 Feijão 
2 1.771,28 1 1.383,69 0 0,00 0 0,00 

Mandioca 
285 1.113.858,20 161 881.547,19 193 1.067.009,74 65 397.122,21 

 Milho 
2 792,74 0 0,00 1 3.830,34 0 0,00 

Outras lavouras 
485 2.231.897,34 304 1.810.999,65 370 3.580.976,43 174 1.866.801,05 

TOTAL 

LAVOURAS 
778 3.359.691,36 474 2.769.076,93 565 4.658.696,11 240 2.268.156,86 

Fonte: Banco Central do Brasil, (2012). 

 

Assim, percebe-se que a atuação das instituições financeiras não chega de forma 

expressiva até os agricultores familiares (como deveria), ainda que dentro do conjunto de 

políticas públicas existam mecanismos, como o PRONAF, que deveriam beneficiar esse 

seguimento de produtores. No entanto, sabe-se que as instituições financeiras desempenham 

papel fundamental na operacionalização de programa do Governo Federal, como por 

exemplo, o Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos 

Associados e Colheitadeiras (Moderfrota), que beneficia grandes produtores, o Credito Rural 

do Ministério da Agricultura, além de programas específicos de financiamento para o setor 

industrial via BNDES. Deve-se destacar ainda, as linhas de financiamento de automóveis e 

caminhões que atende aos interesses das empresas do setor de logística.   
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5.3 TERRITÓRIO NORMADO/TERRITÓRIO COMO NORMA: O ZONEAMENTO 

AGRÍCOLA DE RISCO CLIMÁTICO E O CULTIVO DE MAMONA E GIRASSOL NO 

TERRITÓRIO POTIGUAR  

 

 

O ZARC “[...] é uma ferramenta de política agrícola voltada a diminuir as perdas 

agrícolas e atender, principalmente, os campos do crédito e seguro agrícola para que sejam 

mais viáveis e atrativos a investimentos técnico-financeiros” (BIUDES, 2005, p. 3). Ainda 

segundo esse autor, o ZARC “[...] possibilitou o aumento de produtividade, pois o produtor se 

viu obrigado a incorporar tecnologias e sistemas de manejo mais racionais diante da 

necessidade de se manter um padrão de competitividade”.  

Segundo o MAPA (2009), através do ZARC pretende-se diminuir as perdas de lavouras; 

estabilizar a produção agrícola; estabilizar a renda do produtor; manter o agricultor no campo 

(a partir de uma atividade sustentável); induzir o uso de tecnologia adequada (cultivares 

adaptadas); incentivar a expansão de culturas mais adequadas nas regiões de menor risco 

climático.  

Em suma, o ZARC nada mais é do que uma norma que define ao produtor em que parte 

do território, quando plantar, como plantar e o que plantar, com a menor exposição possível 

aos riscos climáticos, sob pena de ele não ter acesso às linhas de crédito disponibilizadas 

pelos bancos.  Assim sendo, antes de plantar, o agricultor deve observar o tipo de solo, as 

melhores épocas para o plantio e o tipo de semente que deve ser plantada.  

 Diante do exposto não restam dúvidas de que o Zoneamento Agrícola de Risco 

Climático tem em sua constituição um forte arcabouço técnico, científico e informacional, 

pois sua elaboração está pautada nesses recursos. 

  Na busca pela realização eficiente das atividades produtivas há uma preocupação cada 

vez maior em promover um uso mais racional do território a partir dos elementos técnicos e 

naturais nele dispostos.  Buides (2005, p. 2), ao tratar em seu trabalho das “Tecnologias da 

informação e dos novos usos do território brasileiro” ressalta “a necessidade de correlacionar 

os elementos naturais e os elementos técnicos para delimitar as unidades territoriais com 

características agroecológicas homogêneas (clima, vegetação, solo), conciliadas com os 

respectivos usos possíveis [...]”. Trata-se segundo o autor, de definir as “aptidões agrícolas do 

lugar estudado”.   

 Diante de tal realidade é preciso lembrar que o cultivo dessas oleaginosas em território 

potiguar está sendo realizado por pequenos agricultores e que a realidade desses agentes não 

condiz com esse conteúdo técnico-científico-informacional que lhe está sendo imposto. Não 
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porque ele não tenha direito a isso, mas porque o acesso a esse aparato técnico lhe é 

dificultado.  

 Os zoneamentos trazem, por exemplo, a orientação sobre o tipo de semente que deve ser 

utilizada para cada tipo de solo e a época de plantio das mesmas de acordo com o tipo de solo. 

São sementes adaptadas para as condições locais, produzidas de acordo com a legislação local 

e que muitas vezes são produzidas por empresas multinacionais, como é o caso da Dow 

Agrosciences, que produz as espécies mg2 e m734, ou a Syngenta seeds Ltda. que produz as 

sementes syn 042 e syn 045, todas integrantes da lista recomendada no zoneamento do 

girassol no RN, para a safra 2012/2013.  

 Segundo Santos,  

O fato de que o espaço seja chamado a ter cada vez mais um conteúdo em 

ciência e técnica traz consigo outras consequências, como uma nova 
composição orgânica do espaço, pela incorporação mais ampla de capital 

constante no território e a presença maior desse capital constante na 

instrumentalização do espaço, ao mesmo tempo que se dão novas exigências 
quanto ao capital variável indispensável (instrumentos de produção, 

sementes selecionadas, fertilizantes adequados, pesticidas etc.” (SANTOS, 

2008b, p. 136). 

 

 Para esse autor, esse uso da ciência e da técnica na transformação do território traz 

consequências como maior assalariamento, necessidade maior de capital adiantado e, 

consequente expansão do sistema bancário etc. levando ao que ele chamou de “creditização 

do território”.   

 Guardadas as devidas proporções, a forma como se está incentivando o plantio da 

mamona e do girassol no RN, prevê o fornecimento de sementes pela PBIO aos agricultores, 

entretanto, mesmo que a Petrobrás lhes forneça as sementes, cria-se aí um vínculo de 

dependência do agricultor junto à empresa com a qual ele se comprometerá a vender a sua 

produção, já que em caso de mudança nessa forma de atuação da empresa, ele muito 

provavelmente terá dificuldades em acessar esse pacote tecnológico que lhe é indicado, como, 

aliás, já aconteceu no RN, com alguns assentados do Oeste do Estado, que, no segundo ano de 

parceria com a Petrobras ficaram desprovidos do pacote tecnológico oferecido pela empresa e 

tiveram que recorrer aos bancos, o que culminou com seu endividamento, segundo 

informações de um de nossos entrevistados.  

 Quanto à “incorporação de capitais constantes no território” citada por Santos, até aqui 

isso não se verifica, o que se verifica na verdade são “lugares” desprovidos de infraestruturas 

necessárias à produção agrícola, sendo chamados a contribuir em condições precárias 

(estradas inacessíveis, dificuldades de acesso à água etc.)    
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O Zoneamento Agrícola é atualizado a cada safra, mas, no RN, as alterações não são tão 

significativas, às vezes saem alguns poucos municípios, outras vezes entram outros para a 

lista de municípios zoneados, mas, a maioria dos municípios se repete. 

Nem sempre, o fato de um município ser zoneado para determinado produto significa 

que suas terras serão utilizadas para tal fim, entretanto isso pesará, caso o agricultor necessite 

recorrer a alguma linha de financiamento.    

Comparando os mapas 10 e 11 do zoneamento da mamona e do Girassol com os 

Cartogramas da produção de mamona e de girassol no estado, verifica-se que nem todas as 

áreas zoneadas são utilizadas para plantio ou que existem alguns municípios que não são 

zoneados sendo utilizadas para plantio. 

Mediante o exposto depreende-se que o ZARC consiste em uma importante 

ferramenta para a agricultura. Ferramenta esta, que propicia maior segurança, sobretudo aos 

bancos, por oferecer maiores garantias de retorno de seus investimentos. Contudo, quando se 

verifica as condições dos agricultores familiares da maioria das áreas inseridas no programa 

do Biodiesel no RN, é inevitável que nos perguntemos: em que medida esse Zoneamento faz a 

diferença em regiões onde os agricultores são desprovidos da densidade técnica (tratores e 

máquinas, sistemas de irrigação que levem água para os campos cultivados) necessária à sua 

reprodução?   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M
a
p

a
 1

0
: 

M
u

n
ic

íp
io

s 
Z

o
n

ea
d

o
s 

p
a
ra

 o
 p

la
n

ti
o
 d

a
 M

a
m

o
n

a
 n

o
 R

N
- 

A
n

o
-S

a
fr

a
 2

0
1
1
/2

0
1
2
 

 



P á g i n a  | 160 

 

 
 

M
a
p

a
 1

1
: 

M
u

n
ic

íp
io

s 
zo

n
ea

d
o
s 

p
a
ra

 o
 c

u
lt

iv
o
 d

o
 g

ir
a
ss

o
l 

–
 A

n
o

-S
a
fr

a
 2

0
1
1
/2

0
1
2
 

 



P á g i n a  | 161 

 

5.4 O USO DO TERRITÓRIO NORTE-RIO-GRANDENSE PARA A PRODUÇÃO DE 

OLEAGINOSAS PARA AS EMPRESAS PRODUTORAS DE BIODIESEL 

 

A produção de Mamona no RN  

 

 Uma das formas de uso do território potiguar para o circuito espacial da produção de 

biodiesel se dá pelo cultivo das oleaginosas, mamona e girassol – atividades que o 

complementam. Dados do IBGE demonstram um total de 26 municípios produtores de 

mamona no ano de 2004, quando teve início o cultivo dessa oleaginosa no âmbito do PNPB 

no estado do Rio Grande do Norte. Esse cultivo realizava-se principalmente nos territórios 

rurais do Alto Oeste, Seridó e Trairi. A usina atuante naquele momento era a Brasil Ecodiesel, 

cuja atuação junto aos agricultores no RN não perdurou por muito tempo devido a falta de 

compromisso dessa empresa - segundo informações adquiridas junto à cooperativa que fez a 

articulação entre a empresa e os agricultores -, o que levou os agricultores a ficarem 

desacreditados na mesma.  

Feitas essas considerações sobre essa fase inicial da implementação do cultivo da 

mamona no estado. Trataremos daqui por diante, do uso do território para o cultivo de 

mamona e girassol a partir da atuação da Petrobras.  

 Para entendermos o uso do território por uma determinada atividade, temos que 

considerar “a interdependência e a inseparabilidade entre a materialidade, que inclui a 

natureza, e o seu uso, que inclui a ação humana, isto é, o trabalho e a política” (SANTOS & 

SILVEIRA, 2008, p. 247). A produção de mamona no RN foi incentivada por uma norma, 

que se transformou em ação, materializando-se por meio do trabalho de diversos agentes, 

principalmente, os agricultores familiares. Assim, a escolha das parcelas do território potiguar 

a serem utilizadas tanto para o cultivo da mamona, como para o cultivo do girassol, levou em 

conta, além da situação sócio-econômica dos agricultores – por ser uma ação que vem 

revestida de um discurso de conteúdo social; a resistência das oleaginosas escolhidas às 

intempéries climáticas dessa região, ou seja, à natureza que à acolheria e; a mão de obra 

disponível para realizar o trabalho naquela parcela do território. 

 Como a maior parte das áreas destinadas a esses plantios situa-se no semiárido, para o 

plantio da mamona no RN, optou-se pela agricultura de sequeiro, isto é, agricultura que é 

dependente de água das chuvas, que não utiliza sistema de irrigação, até porque a maioria dos 

agricultores do estado não dispõe desse aparato técnico. É claro que para que isso seja 

possível também há a necessidade se investir em conteúdo técnico-científico e informacional. 
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Assim, são destinadas a esses plantios sementes adaptadas para resistir a essas condições. 

Enquanto as sementes são fornecidas por uma empresa os agricultores conseguem 

desenvolver o plantio, mas não basta ter as sementes, os fertilizantes, defensivos etc. se não 

houver água, pois, por mais que se modifiquem as características de uma semente, o 

desenvolvimento da planta e sua produtividade não dispensam a utilização de água, ainda que 

não sejam necessárias grandes quantidades desse recurso. 

 Para se compreender porque o uso do território se dá de diferentes formas, resultando 

nas diferenciações no território (SANTOS & SILVEIRA, 2008), é preciso conhecer o que o 

lugar dispõe para a materialização de uma determinada atividade e o que é adicionado a ele.   

 Em 2005, quando passou a funcionar a primeira usina experimental da Petrobras no 

município de Guamaré-RN  (UEB 01), os dados mostram o cultivo de mamona em 36 

municípios do Rio Grande do Norte. A partir de 2007 houve uma queda acentuada na 

produção de mamona no estado. Tal fato foi retratado em reportagem do “Jornal Tribuna do 

Norte” de 18/07/2008, onde menciona que a queda na produção de mamona, que teve início 

em 2007, foi da ordem de 83,3%. Em entrevista concedida ao jornal, na mesma reportagem, o 

Engenheiro Agrônomo do IBGE-RN, Tarcísio Soares, declara que o plantio de tal oleaginosa 

está em decadência no estado e justifica tal queda afirmando: 

 

[...] os produtores estão desestimulados, devido a problemas na 
comercialização da oleaginosa a partir de 2004, quando a produção começou 

visando o consumo da Petrobras. Houve problemas de documentação com as 

cooperativas que venderiam a mamona e depois o preço pago não foi o 

esperado. [...] o plantio de mamona deverá minguar até praticamente 
desaparecer, principalmente porque agora está sendo estimulada a produção 

de girassol, também útil ao biodiesel. “A imagem da mamona está muito 

afetada. Os produtores só voltariam a investir nela se houvesse algo muito 
seguro, um pagamento muito bom e antecipado”. (TRIBUNA DO NORTE, 

2008). 

 
 

Dentre os problemas elencados pelo Engenheiro do IBGE-RN, está o estímulo à 

produção de girassol no estado e, confirmando sua colocação, no ano de 2008, o Rio Grande 

do Norte viria a registrar elevada produção dessa oleaginosa.  

Entre os anos de 2005 e 2011 a produção da mamona no estado distribuiu-se pelos 

territórios rurais do Alto Oeste, Assú/Mossoró, Sertão do Apodi, Seridó e Trairi.  

A partir da atuação da Petrobras, o cultivo de mamona no RN contou com a atuação de 

órgãos como a EMATER, as Cooperativas de Assistência Técnica Rural (COOPERA, 

COOPERATIVA TERRA LIVRE E COOPAGRO) atuando junto aos agricultores familiares.  
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Os cartogramas que mostram a distribuição da mamona no território potiguar, desde 

que essa atividade teve início no estado, demonstram a instabilidade dessa produção. 

Somando-se a isso, as informações levantadas junto às cooperativas que atuaram junto aos 

agricultores, o quadro que se apresenta é extremamente desanimador, principalmente no que 

se refere aos agricultores familiares envolvidos, haja vista que, estes ficam a mercê dessa 

situação. 

 O cultivo de oleaginosa em regime de sequeiro como é praticado no RN, também traz 

muita insegurança a esses agricultores. Mas sabemos que só isso não justifica a redução desta 

produção já a partir de 2007, e atingindo índices irrisórios nos anos seguintes.  

Os motivos que levam a situação verificada nos últimos anos são pontuados nas falas 

dos representantes das cooperativas de assistência técnica e já foram bem demonstradas até 

aqui. Os termos do contrato da Petrobras que determina atualmente, um técnico para cada cem 

famílias é um exemplo disso.  

 Observando os Cartogramas 28 a 35, de produção da mamona no RN, nos anos 2004 a 

2011, verifica-se que essa produção só atingiu alguma representatividade nos primeiros anos 

(2004-2006). As frações do território que melhor representaram essa fase foram os territórios 

rurais do Seridó, com destaque para os municípios de Bodó e Lagoa Nova; o Território do 

Sertão do Apodi, em 2005 e o Trairi em 2006. No entanto, mesmo nesses lugares o sucesso 

alcançado por esse cultivo é relativo quando levamos em consideração a irregularidade com 

que acontece. 
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Cartograma 28 – Rio Grande do Norte: Área plantada e quantidade produzida 

de mamona – 2004 

 

Cartograma 29 – Rio Grande do Norte: Área plantada e quantidade produzida de  

mamona – 2005 
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Cartograma 30 – Rio Grande do Norte: Área plantada e quantidade produzida de   

mamona – 2006 

 

Cartograma 31 – Rio Grande do Norte: Área plantada e quantidade produzida de 

mamona – 2007 
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Cartograma 32 – Rio Grande do Norte: Área plantada e quantidade produzida de  

mamona – 2008 

 

Cartograma 33 – Rio Grande do Norte: Área plantada e quantidade produzida de   

mamona – 2009 

 



P á g i n a  | 167 

 

Cartograma 34 – Rio Grande do Norte: Área plantada e quantidade produzida de 

mamona – 2010 

 
 

Cartograma 35 – Rio Grande do Norte: Área plantada e quantidade produzida de 

mamona – 2011 
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Nos Cartogramas 31 a 34 (2007-2010), - apesar de um reaparecimento da mamona na 

região do Trairi no ano seguinte (2011), - o que segundo nossas pesquisas de campo, não se 

repetiu em 2012 -, constata-se o grande declínio desse cultivo no estado, resultado dos 

problemas já elencados em vários momentos desse trabalho: Dificuldade de assimilação do 

novo cultivo por parte dos agricultores, carências infraestruturais (máquinas, equipamentos, 

água etc.); problemas relacionados à comercialização (preços considerados insatisfatórios 

pelos agricultores); problemas na articulação entre a empresa produtora e os agricultores 

(atraso na entrega das sementes e insumos, ou o não fornecimento de insumos, como 

fertilizantes e defensivos) dentre outros.   

 

A produção de Girassol no RN  

 

O girassol começou a ser cultivado no RN no ano 2008. Inicialmente no Oeste do 

Estado, onde, como já vimos, a COOPERA era a cooperativa responsável pela assistência 

técnica aos agricultores e, ainda nesse mesmo ano, em outras partes do território potiguar, 

sobretudo no Mato Grande, através da experiência piloto realizada pela COPEC, em parceria 

com a Petrobras. 

Verifica-se que neste ano, o município que mais produziu foi Mossoró, no entanto, 

quando consideramos a região Oeste como um todo, ou seja, a produção dos três territórios 

rurais da região Oeste juntos, vemos que ela não ultrapassa a do território do Mato Grande.  

Nos municípios do Mato Grande, como era um projeto piloto realizado pela 

cooperativa, mas, com apoio financeiro total da Petrobras, os resultados obtidos foram 

considerados satisfatórios pela cooperativa. Já no Oeste do estado, apesar de Mossoró 

registrar a maior produção do estado em 2008, o diretor da COOPERA, que atuou naquela 

área, citou que “houve muitos problemas, principalmente na fase do cultivo”.  Se houve 

realmente muitos problemas, os dados da produção dos municípios do Alto Oeste são 

autoexplicativos, no entanto, como explicar que Mossoró tenha registrado a maior produção?  

 Como se vê há ainda alguns pontos que permanecem obscuros na materialização 

desses cultivos no estado e que carecem de investigação mais aprofundada, o que demandaria 

maior tempo, dada a escala tratada. A implementação, tanto da mamona quanto do girassol no 

território potiguar, envolve muitos pormenores relacionados a atuação dos agentes, o que 

requer muita investigação para que se possa chegar a respostas mais concisas, haja vista, a 

necessidade de se ater a todos os detalhes dessa atuação, isso porque, muitas vezes, as 
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informações fornecidas entram em conflito, carecendo de maior aprofundamento 

investigativo. Entretanto, entendemos que, apesar dessas dificuldades não houve grandes 

prejuízos para o que nos propomos a demonstrar nessa pesquisa. 

Quando observamos os dados de produção do girassol no período compreendido entre 

os anos 2008 e 2011 (Cartogramas 36, 37, 38 e 39), verificamos que no primeiro ano de 

implantação (2008), ele abrangeu uma área considerável do território, principalmente na parte 

Leste do Estado. Nesse ano envolveram-se no plantio 250 famílias de agricultores do 

território do Mato Grande. Já no ano seguinte verifica-se que muitos municípios não registram 

áreas plantadas, principalmente na parte Leste do Território, que anteriormente teve uma 

produção representativa. O que significa que muitos agricultores deixaram de plantar. No que 

se refere ao Mato Grande, segundo relatório à que tivemos acesso, - através de um professor 

da UFRN, envolvido com o projeto -, essa redução deveu-se ao 

 

[...] planejamento efetuado neste último ano, com a experiência obtida no 
anterior. Por exemplo, foram escolhidas aquelas áreas compatíveis com a 

cultura, num pré-zoneamento feito pela equipe, baseando-se nos resultados 

de 2008; além disto, foi dada a preferência por se cultivar em áreas maiores e 
contínuas, coletivas dos assentamentos envolvidos, para facilitar desde o 

preparo do solo à colheita. 

 

Vale salientar que a explicação descrita anteriormente é válida apenas para os 

municípios do território do Mato Grande. Quanto aos demais municípios, não obtivemos 

explicação consistente para a desistência do plantio. Porém, os meios de comunicação à época 

fizeram várias críticas ao Programa. Num boletim de safra da CONAB encontramos a 

seguinte afirmação, no que se refere ao girassol:  

 

O reduzido apoio ao produtor rural vem desestimulando o plantio de novas 

áreas. Em função disso, estima-se que, neste ano, haverá redução de área de 

32% em relação à safra de 2008. Até maio passado, o levantamento da época 

apontava a intenção de plantio de 2.842 hectares. Entretanto, como não foi 
possível, no tempo hábil, a formalização dos contratos entre a Petrobras e a 

Cooperativa de Apodi – Coopera, deixou-se de plantar áreas significativas 

dessa cultura na região do Vale do Apodi. A produção está estimada em 823 
toneladas de girassol, representando redução de 31,1% em relação ao ano de 

2008. Os municípios de João Câmara e Parazinho se destacam como 

detentores de maiores áreas de plantio da cultura. Isso foi devido às ações 
desenvolvidas pela Petrobras junto à Cooperativa de Agricultores de 

Canudos – COPEC. (CONAB, 2009). 
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Cartograma 36 – Rio Grande do Norte: Área plantada e quantidade produzida de 

girassol – 2008 

 

 

Cartograma 37 – Rio Grande do Norte: Área plantada e quantidade produzida de 

girassol – 2009 
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Cartograma 38 – Rio Grande do Norte: Área plantada e quantidade produzida de 

Girassol – 2010 

 
 

Cartograma 39 – Rio Grande do Norte: Área plantada e quantidade produzida de 

Girassol – 2011 

 

 

Lucrécia 
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Críticas à parte, a verdade é que ao inserir na pauta dos produtos da agricultura 

familiar, uma cultura estranha ao lugar, e que requer o uso de sementes adaptadas, tratos 

mecanizados e uma gama de insumos, como fertilizantes, defensivos etc., é de se esperar que 

nas condições infraestruturais, sociais e econômicas desse segmento (no RN), isso obviamente 

gerará dependência. E, a falta de acesso a esse pacote tecnológico, certamente refletirá na 

desistência desses agricultores, e ainda mais se pensarmos nas dificuldades que este segmento 

encontra para obtenção de crédito. 

 O modo como as oleaginosas se distribuem no território ano após ano, onde, ora se 

investe na mamona, ora no girassol, ora num território e ora em outro. Também reflete o papel 

que o Rio Grande do Norte tem desempenhado neste circuito, o papel de “campo para 

experimentos”. Diante do exposto, verifica-se mais uma vez, a instabilidade desse produto no 

estado, que encerra o ano de 2010 com apenas um município produtor e uma tonelada 

produzida, conforme pode ser verificado no Cartograma 38. 

 

 

5.5 AS ETAPAS DO CIRCUITO ESPACIAL DE PRODUÇÃO DO BIODIESEL NO RIO 

GRANDE DO NORTE 

  

A forma como algumas atividades do circuito espacial de produção do biodiesel se 

realizam em solo potiguar guarda muitas particularidades. Primeiro porque a maioria das 

ações se desenvolvem na forma de projetos. Assim, o território potiguar se transformou num 

espaço utilizado para o desenvolvimento de testes e pesquisas.  

 Ainda assim demonstraremos por meio do conceito de circuitos espaciais de produção, 

– já tratado, no início deste trabalho – a forma como se dão as instâncias de sua produção 

realizadas no estado. 

 

5.5.1 A instância da produção de matéria-prima para o biodiesel e a interação entre 

circuitos 

 

 Como se sabe, a matéria-prima para o biodiesel é o óleo proveniente das mais diversas 

fontes (animais e vegetais). Tem-se o hábito de afirmar nos estudos, nos meios de 

comunicação etc., que a matéria-prima para o biodiesel é “a oleaginosa tal”. Entretanto, 

nenhuma oleaginosa tem como razão de sua existência a produção de biodiesel, ao contrário, 

a produção de biodiesel é, geralmente, apenas uma de suas destinações. Aliás, uma de suas 
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destinações bem recentes, levando-se em consideração que a produção comercial desse 

combustível teve sua oficialização em 2005. 

 Diante dessas constatações trataremos do espaço da produção propriamente dita das 

oleaginosas, entendendo que elas configuram um circuito que antecede o circuito espacial da 

produção do biodiesel. Mas entendendo também que essas oleaginosas complementam o 

circuito do biodiesel na etapa de sua produção propriamente dita. Já que é nesse momento que 

acontece a integração entre os circuitos. Onde termina o circuito produtivo da mamona ou do 

girassol e começa o circuito produtivo do biodiesel. Na Figura 06 observa-se um esquema 

simplificado exemplificando a integração entre circuitos.    

 

Figura 06: Esquema simplificado da interação entre circuitos produtivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Elaboração da autora  

 

No caso da mamona o espaço da produção propriamente dita envolve o trabalho 

realizado na etapa agrícola, desde o plantio até a colheita e o descascamento, ou seja, a 

produção propriamente dita se realiza no espaço onde os agricultores atuam para 

transformação da semente plantada em produto, que por sua vez servirá de matéria-prima para 

outro produto, isto é, será destinada a um consumo produtivo.  

O espaço da produção do biodiesel envolve o local onde sua matéria-prima é 

produzida, a mão de obra que ela requer, suas formas de estocagem e as formas de transporte.  

GIRASSOL 

ESMAGADORA  
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Etapa Agroindustrial 

Etapa Industrial INDÚSTRIA QUÍMICA INDÚSTRIA DE RAÇÃO 
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A estocagem, será tratada juntamente com a etapa da matéria-prima, tendo em vista, 

uma certa simplicidade na logística do circuito no estado, variando apenas a formas de 

atuação dos agentes que colocam a produção em movimento.   

Para a etapa agrícola da produção as sementes que são fornecidas pela Petrobras ou 

mesmo pelo Governo Estadual, são armazenadas em alguns pontos do território para posterior 

distribuição aos agricultores. Assim o galpão alugado pela Petrobras em Apodi, armazena 

essas sementes (Foto 08) e também as sementes que são produzidas nos assentamentos e 

comunidades que cultivam as oleaginosas. Além desse galpão em Apodi, existem também os 

galpões em Ceará Mirim, onde também eram armazenadas as sementes para plantio e as 

sementes cultivadas. Já os locais que servem à armazenagem de sementes nas regiões do 

Seridó e Trairi, segundo informações da cooperativa, é a casa de um técnico da COOPAGRO 

no município Santa Cruz e o escritório desta cooperativa no município de Lagoa Nova. 

 

Foto 08: Sementes híbridas de girassol para plantio, armazenadas 

 em galpão em Apodi-RN 

 

   Foto: Lúcia Rosa dos Santos, 2012. 

 

No circuito espacial da produção do biodiesel a etapa da matéria-prima se divide duas 

fases, a primeira é a da aquisição da matéria-prima 
_ 

que dará origem à sua matéria-prima 

principal 
_ 
e a segunda é a etapa da extração do óleo da semente.  
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 No RN, a utilização de matérias-primas pela empresa produtora do biodiesel ocorreu 

de diversas formas. Na etapa em que se utilizou a mamona como matéria-prima, sua 

procedência eram alguns municípios do território do Alto-Oeste e outros do Seridó e do 

Trairi, ou seja, a matéria-prima era toda proveniente do próprio estado, conforme pode ser 

verificado nos cartogramas da produção de mamona (Cartogramas 28 a 35), e era 

encaminhada diretamente à empresa produtora (PBIO), situada no município de Guamaré, 

sendo que em alguns períodos mudou-se o seu destino para fora do estado, para outra unidade 

da empresa situada no município de Quixadá, no estado do Ceará. 

A etapa em que se utilizou o girassol acontece de forma distinta, a matéria-prima é 

originária do próprio estado, em municípios dos territórios, Assú-Mossoró, Sertão do Apodi, 

Alto Oeste, Mato Grande e mais alguns municípios do leste do Estado. Porém, a semente de 

girassol produzida não era encaminhada à empresa produtora, mas à cooperativa situada no 

município de Ceará-Mirim, para que fosse transformada em óleo (matéria-prima principal do 

biodiesel) e, em seguida, encaminhada à empresa produtora em Guamaré.  

Quanto às formas de transporte da matéria-prima, esta se dava da seguinte forma: no 

caso da mamona, depois de ensacada, em sacos de 60 quilos, ela era transportada de caminhão 

até um galpão, que geralmente se encontrava localizado numa área central em relação às áreas 

produtoras.  No caso das áreas produtoras de mamona do Alto Oeste, este galpão localizava-

se no município de Apodi (Foto 09). Após as negociações de compra das sementes, que 

aconteciam neste local de armazenagem, essas sementes eram transportadas ao seu destino, 

que nesse caso poderia ser o município de Guamaré-RN ou o município de Quixadá-CE. 
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Foto 09: Galpão alugado pela Petrobras para armazenagem de sementes em Apodi-RN 

 

Foto: Lúcia Rosa dos Santos, 2012. 

 

Ainda se tratando da mamona, essa logística tinha outra variação, a saber. A mamona 

que era produzida nos territórios do Seridó e do Trairi era negociada no município de origem, 

para onde a Petrobras levava um caminhão com uma equipe para realizar a pesagem, a 

embalagem e o carregamento do produto, após a comercialização.  Depois disso a mamona 

era transportada para um dos destinos citados no caso anterior. 

 Nessas duas formas, há variações quanto aos agentes que se responsabilizam pelo 

transporte. Por exemplo, no caso da mamona produzida no Alto Oeste, a cooperativa se 

responsabiliza pelo transporte até o galpão de armazenagem, embora seja ressarcida pela 

empresa produtora de biodiesel. Daí por diante é a empresa que se encarrega do transporte. Já 

com relação à mamona produzida no Trairi, é a empresa que se responsabiliza por esse 

transporte.  

 No que diz respeito ao girassol a responsabilidade pelo transporte das sementes dos 

locais de armazenagem ou assentamentos e comunidades, até os locais de armazenagem 

próximos à miniusina é da cooperativa. Esta ficava responsável pelo transporte toda a 
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matéria-prima (girassol) das áreas produtoras do estado até os galpões de armazenagem no 

município de Ceará-Mirim. E, posteriormente, também pelo transporte até a até a miniusina, 

no mesmo município.  

 No caso do girassol, ainda há o transporte do óleo produzido na miniusina, que fica 

acondicionado em tonéis, até atingir uma quantidade considerável, já que o produto será 

transportado em caminhões-tanque, até a empresa produtora de biodiesel no município de 

Guamaré-RN. Assim, após o processo de beneficiamento (extração do óleo) que é realizado 

por essa cooperativa e do armazenamento em tonéis, a mesma realiza esse transporte em 

caminhão-tanque, cuja prestação do serviço também é contratada pela cooperativa e 

ressarcida pela empresa.  

 

A unidade de beneficiamento do girassol e os subprodutos da produção 

 

A unidade de beneficiamento (miniusina extratora de óleo) constitui espaço da 

produção propriamente dita porque é a atividade produtiva inicial do circuito produtivo do 

biodiesel (Figura 10). O local onde se desenvolve essa atividade constitui-se como “suporte 

direto do processo produtivo e como meio do trabalho tecnicamente elaborado” (SANTOS, 

1997, p.61). 

Na miniusina acontecia o processo de prensagem das sementes de girassol para a 

extração do óleo. Esse processo gerava o óleo e o a torta de girassol como um subproduto.  

O óleo extraído era acondicionado em tonéis para posteriormente ser enviado para a 

usina em Guamaré, onde estavam sendo realizadas as pesquisas com biodiesel de óleo de 

mamona e girassol. Já o subproduto torta de girassol, gerado após a prensagem das sementes, 

era vendido pela cooperativa para a produção de ração animal. Com o dinheiro dessa venda 

efetuava-se o pagamento dos agricultores que trabalhavam na muniusina. 
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 Foto 10: Miniusina de extração de óleo na Agrovila Canudos, 

 em Ceará Mirim/RN. 

 

Foto: Lúcia Rosa dos Santos, 2012. 

 

A Mão de obra utilizada na instância da produção agrícola e agroindustrial 

 

 

Sobre a mão de obra utilizada no circuito espacial de produção faz-se importante 

verificar a qualificação, a origem e a variação das necessidades dos diferentes momentos da 

produção (SANTOS, 1988). Sendo assim, a mão de obra utilizada na produção de matéria-

prima para o circuito espacial de produção do biodiesel no RN, se resume aos agricultores 

(que na realidade atuam no circuito que complementa o circuito do biodiesel), cuja relação de 

trabalho segue as regras que se estabelecem via contratos assinados com a Petrobras ou com 

as cooperativas; aos técnicos contratados pela empresa produtora (seja via cooperativas ou 

não), que atuam na fase agrícola da produção e, cuja qualificação está relacionada com essa 

área específica, ou seja, é constituída por agrônomos e técnicos agrícolas e; quanto à origem, 

a maioria era residente no próprio estado, algumas vezes no próprio município onde atua. 

A relação de trabalho que se estabelece entre a Petrobras e a cooperativa também se dá 

via contratos em que as cooperativas têm uma meta a cumprir. Essa meta envolve a área a ser 

abrangida pela cooperativa e o número de agricultores a serem contratados. As cooperativas 

também têm que cumprir todas as etapas previstas no contrato para a prestação de assistência 

técnica.  
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 Já na fase do beneficiamento das sementes para transformação em óleo, a mão de obra 

utilizada era formada pelos próprios agricultores do assentamento (Agrovila Canudos) onde a 

miniusina foi instalada. Estes receberam treinamento para poder operar a miniusina. Ao todo 

trabalhavam 09 (nove) pessoas, que se organizavam da seguinte forma: dividiam-se em 

grupos de quatro pessoas que revezavam os turnos e uma pessoa atuava como coordenador.  

 

5.5.2 A instância da produção propriamente dita do biodiesel no RN 

 

Como já foi destacado anteriormente, a produção propriamente dita de biodiesel no 

estado do Rio Grande do Norte se realiza em pequena escala, com fins de pesquisa, nas duas 

unidades da PBIO, a UEB-1 e UEB-2, no município de Guamaré.  

Na etapa da produção que se desenvolve a partir da mamona os testes eram realizados 

a partir da semente, ao contrário do que ocorre com o girassol.  

Segundo informações concedidas em entrevista pela representante da PBIO, esses 

testes resultaram na descoberta de um blend especial composto por 70% de óleo de girassol e 

30% de óleo de mamona que foi aprovado pela ANP desde 2009. No entanto essa descoberta 

não fez com que a empresa passasse a produzir comercialmente no estado do RN e nem que 

utilizasse a mamona em sua unidade em Quixadá. 

Na Figura 07, esboçamos um esquema simplificado do circuito produtivo do biodiesel 

a partir da mamona. Este envolve a atuação do Estado enquanto articulador central do 

programa, que se desdobra na atuação das instituições de ensino e pesquisa que atuam no 

desenvolvimento de novas tecnologias para os segmentos agrícola, agroindustrial e industrial. 

Envolve também os setores que comercializam os insumos agrícolas, a Petrobras, os 

agricultores familiares, as cooperativas e as indústrias químicas que adquirem a glicerina 

resultante do processo produtivo do biodiesel.  

Como é possível observar, o produto final do circuito produtivo do biodiesel, nesse 

caso é consumido internamente pela empresa que o produz. Mas esse processo não é uma 

constante, ocorre também de a PBIO adquirir a mamona via cooperativa junto aos agricultores 

e enviá-la para a usina da empresa no estado do Ceará. Neste caso, a empresa não está 

utilizando a mamona, mas vendendo-a para a indústria química, segundo informações de uma 

representante da PBIO. A aquisição dessa matéria-prima junto aos agricultores realiza-se com 

um único objetivo: garantir à empresa a manutenção do selo “Combustível Social”.  
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Figura: 07: Esquema simplificado do circuito produtivo do Biodiesel no RN a partir da 

mamona  
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Fonte: Elaboração da autora 

 

 Já na Figura 08, onde representamos de forma simples o circuito espacial de produção 

do biodiesel a partir do girassol, observamos algumas diferenças em relação ao esquema 

anterior. Verifica-se que também o Estado é o agente indutor e fomentador desse circuito. 

Assim como o circuito que realiza a partir da mamona, no circuito a partir do girassol, a ação 

do Estado também é representada na atuação das instituições de ensino e pesquisa, dos 

agentes financiadores e da Petrobras.  Entretanto no circuito que se desenvolve a partir do 

girassol o diferencial está no fato de que a cooperativa, não atua somente na articulação junto 
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aos agricultores e na prestação de assistência técnica, ela também passa a atuar como 

agroindústria, já que também se responsabiliza pela fase do beneficiamento da matéria-prima. 

Desse beneficiamento resultam o óleo bruto e a torta de girassol. A torta de girassol é vendida 

pela cooperativa a atravessadores que a destinam a indústrias de ração animal. 

  O óleo bruto resultante do beneficiamento das sementes é encaminhado à unidade da 

PBIO em Guamaré onde se dá a produção propriamente dita do biodiesel, que na verdade, se 

dá na forma de realização de testes e experimentos cujo teor a empresa não revela, haja vista 

se tratar do desenvolvimento de tecnologias de produção desenvolvidas pela empresa. No 

entanto, sabe-se que a matéria-prima utilizada e os produtos resultantes são consumidos no 

âmbito da própria empresa e a glicerina gerada no processo é destinada à indústria química 

que a utiliza, dentre outras coisas, para a produção de cosméticos e sabões.   

 

 

Figura 08: Esquema simplificado do circuito produtivo do Biodiesel no RN a partir do 

girassol  
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Fonte: Elaboração da autora 
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Essa é a fase mais complexa da produção desse agrocombustível, onde mais se 

emprega conhecimento e tecnologia e, por conseguinte, exige-se mão de obra mais 

qualificada. Nessa etapa, mesmo não havendo produção comercial, a PBIO contatou 

pesquisadores altamente capacitados. Esses pesquisadores vieram do Centro de Pesquisas e 

Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello (CENPES), situado no Rio de Janeiro. 

Nessa fase, por se tratar de um momento que envolve o desenvolvimento de novas tecnologias 

de produção o acesso às informações não é proporcionado, o que impossibilitou o 

levantamento de maiores detalhes sobre o funcionamento da usina e a qualificação dos 

funcionários e/ou pesquisadores que lá atuaram. 

 

5.6 AS INSTÂNCIAS DA CIRCULAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO 

 

 

As instâncias da circulação, distribuição e consumo são integrantes do circuito 

espacial da produção do biodiesel. As possibilidades do período atual permitem que os 

produtos circulem para locais cada vez mais distantes de seu local de produção, dependendo 

do poder da firma e de sua capacidade de abarcar os mercados.  

Conforme já destacamos, no Rio Grande do Norte, o circuito espacial da produção do 

biodiesel não se dá por completo e, sendo assim não existe o produto acabado, produzido 

nesse estado para ser colocado em circulação, distribuído, comercializado e consumido.  

No entanto existe uma lei que obriga a adição de 5% de biodiesel no diesel do 

petróleo. Portanto, o RN apesar de não produzir, é objeto dessa distribuição, e, 

consequentemente, também é consumidor. Sendo assim, optamos por mostrar a origem do 

biodiesel que aqui foi distribuído no período 2008-2011, únicos dados disponibilizados pela 

ANP até o momento. (Cartogramas 40 a 43).  

Analisando os Cartogramas 40, 41, 42 e 43, é possível verificar que entre 2008 e 2011 

o biodiesel destinado às bases distribuidoras no RN teve origem nos estados do Maranhão, 

Ceará, Tocantins, Bahia, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Piauí. Verifica-se 

que o Maranhão só aparece como fornecedor no ano de 2008. Dos estados do Nordeste, 

apenas a Bahia e o Ceará forneceram em todos os anos do período pesquisado. Nota-se que os 

estados do Mato Grosso, Goiás, Tocantins estão entre os maiores fornecedores, mas, 

destacam-se também São Paulo e Minas Gerais, todos estados localizados no Centro-Sul do 

país. 
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Os Cartogramas 40, 41, 42 e 43, também permitem verificar que as empresas que 

atuam no âmbito da distribuição do biodiesel no RN são a Alesat Distribuidora S.A., a Alvo 

Distribuidora S.A., a Petrobras Distribuidora, (com bases em Guamaré); a SP Indústria e 

Distribuidora S.A., com base em Parnamirim (RN); a Petróleo Brasileiro S.A. e a Raizen 

Distribuidora S.A., com bases em Natal.  

Os fluxos de biodiesel para o RN foram da ordem de 5.512 m
3 

em 2008, 16.587 m
3 

em 

2009, 12.870 m
3 
em 2010, 14.045 m

3 
em 2011.  

Os Cartogramas também demonstram que os fluxos de maior quantidade em 2008 

foram de responsabilidade da Petróleo Brasileiro S.A. e sua origem foram os estados do Mato 

Grosso e Goiás. Nesse ano, a Alvo Distribuidora, apesar de ser responsável por fluxos de 

menor quantidade, adquiriu seu biodiesel em vários estados (Maranhão, Ceará, Bahia e 

Tocantins). É possível constatar que nesse ano predominaram os fluxos com origem em 

estados do Nordeste.  

A quantidade de biodiesel destinado ao RN teve o maior acréscimo de 2008 para 2009, 

vindo a sofrer uma pequena redução nos anos 2010 e 2011.  

Em 2009 verifica-se que a origem dos fluxos se amplia para estados do Sudeste do 

país e as empresas responsáveis por esses fluxos são a Petrobras Distribuidora e a Petróleo 

Brasileiro S.A. De todos os fluxos gerados pela Petrobras Distribuidora em 2009, apenas um 

tem origem no Nordeste, enquanto que Alesat e SP Indústria e Distribuidora adquirem 

biodiesel somente dos estados do Nordeste. É preciso lembrar que essa atuação mais ampla da 

Petrobras pode estar relacionada ao fato de que ela possui um papel mais representativo no 

circuito produtivo do biodiesel enquanto empresa de economia – também - estatal, que tem 

papel preponderante também nos leilões de biodiesel. Sendo assim, essa amplitude de atuação 

no território também está relacionada ao seu compromisso de suprir o mercado para fazer 

cumprir a especificação de 5% de adição de biodiesel ao diesel de petróleo determinada por 

lei. 

Em 2010, como é possível verificar no Cartograma 42, apesar da Petrobras continuar 

buscando o biodiesel em estados do Centro-Oeste, verifica-se uma redução nesses fluxos e o 

aumento das quantidades oriundas em estados do Nordeste. Neste ano é possível observar 

maior participação das empresas SP Indústria e Distribuidora e da Alesat. 

Em 2011 é possível constatar que houve uma redução nos fluxos da empresa Petróleo 

Brasileiro S.A, mas ampliaram-se os fluxos da subsidiária Petrobras Distribuidora. Observa-

se nesse ano a atuação da Raizen Combustíveis, responsável pelos fluxos de origem mais 

longínquas.  
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No geral, os fluxos expressos nos cartogramas expressam a maior representatividade 

da Petrobras na distribuição desse biocombustível, inicialmente por meio da Petrobras S.A e 

sua subsidiária Petrobras Distribuidora e, posteriormente, com a predominância desta última. 

Essa representatividade está relacionada não somente ao potencial dessa empresa, mas, como 

já foi dito, à sua importância nesse circuito, onde sua responsabilidade se sobressai a das 

demais empresas envolvidas.  
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Cartograma 40: Origem dos fluxos de biodiesel com destino aos terminais de 

distribuição no RN em 2008. 
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Cartograma 41: Origem dos fluxos de biodiesel com destino aos terminais de 

distribuição no RN em 2009. 
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Cartograma 42: Origem dos fluxos de biodiesel com destino aos terminais de 

distribuição no RN em 2010. 
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Cartograma 43: Origem dos fluxos de biodiesel com destino aos terminais de 

distribuição no RN em 2011. 
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Os cartogramas dos fluxos do biodiesel para o Rio Grande do Norte demonstram o 

quanto a distância deixou de se constituir um impedimento à atuação das empresas detentoras 

de poder de atuação sobre o território. Quando essas empresas precisam atender determinado 

mercado elas se utilizam dos fixos existentes e deslocam suas mercadorias por longas 

distâncias para suprir o seu mercado consumidor. Assim, o que se verifica é que em todos os 

anos demonstrados houve a necessidade de recorrer à produção dos estados do Centro-Oeste e 

do Sudeste. 

Tratando-se do consumo, embora não tenhamos nos detido nessa pesquisa, já que não 

se constituía foco de nosso interesse, podemos dizer que, em tese, todos os postos que 

comercializam o óleo diesel comercializam também o biodiesel, tendo em vista a 

obrigatoriedade de sua adição ao diesel do petróleo.  

 

 

5.7 DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES/OBJETOS DO CIRCUITO ESPACIAL DE 

PRODUÇÃO DE BIODIESEL NO TERRITÓRIO NORTE-RIO-GRANDENSE 

 

 

O território muda seu valor de uso de acordo com as necessidades das empresas. 

Sendo assim, um território que hoje não desperta interesse, amanhã pode ter alguma utilidade 

dependendo da necessidade da firma. Acreditamos que é nesse contexto que o Rio Grande do 

Norte se insere no circuito espacial da produção do biodiesel. Diante da necessidade gerada 

por um conjunto de normas (PNPB) ele passou a se mostrar atraente às empresas que atuam 

neste circuito (primeiro a Brasil Ecodiesel e, posteriormente, a Petrobras). Acontece que para 

por em prática essas atividades e a elas dar suporte foi necessário a criação de uma estrutura 

ou mesmo da utilização de antigas estruturas, dando a elas uma nova função. Ou seja, o 

território tinha que se adequar ao que se esperava dele. Entretanto, quando se analisa os 

objetos que dão suporte a essas atividades, percebe-se que estruturalmente pouca coisa 

mudou.  

Decididamente a atuação dessas empresas não criou estradas, como fizeram para o 

circuito petrolífero; não fomentou a criação de sistemas de irrigação; não investiu em 

mecanização, enfim, utilizou-se apenas o que estava posto, com exceção de uns poucos 

acréscimos.  

Na verdade, houve investimentos sim, mas a maioria, momentâneos, e ainda daqueles 

feitos para atender mais a uma necessidade da empresa do que dos agricultores. Investimentos 



P á g i n a  | 190 

 

que não ficam no lugar, para que a sociedade local possa dele desfrutar, como por exemplo, 

máquinas agrícolas, poços, sistemas de irrigação etc. 

Observando o Cartograma 44, das atividades/objetos do circuito no RN, verifica-se 

que as únicas estruturas que foram criadas para este circuito produtivo foram as usinas da 

empresa; uma miniusina que pertence à Petrobras;  e dois laboratórios para pesquisas. O 

restante não foi adicionado, já estava lá. Apenas serviu a essas novas funções. Assim, foram 

utilizadas as terras para plantio, a mão de obra dos agricultores; os galpões, nos municípios de 

Apodi e Ceará-Mirim (que já existiam para atender a outras funções) etc. 

 No Cartograma anteriormente citado também se observa como essas atividades estão 

distribuídas e todos os municípios onde, em algum momento houve produção de mamona ou 

de girassol. Salientamos, no entanto, que essas atividades se desenvolveram em diferentes 

momentos, causando certa instabilidade no território. 

 Ainda no Cartograma 44, é possível localizar todos os objetos que foram mensurados 

no decorrer do trabalho. Assim, observa-se a localização dos objetos destinados à 

armazenagem das sementes, os galpões localizados em Apodi e Ceará-Mirim. Ainda em 

Apodi é possível localizar o escritório das cooperativas COOPERA/COOTISA. Em outro 

ponto localiza-se a residência do Técnico da cooperativa COOPAGRO em Santa Cruz e do 

escritório desta mesma cooperativa no município de Lagoa Nova, ambos locais utilizados para 

armazenagem das sementes para plantio. É também possível localizar as usinas experimentais 

da PBIO e os terminais de distribuição da Alesat, da Alvo Distribuidora e da Petrobras 

Distribuidora S.A. no município de Guamaré. Da mesma forma também aparecem no 

cartograma, os terminais de distribuição da Petrobras e da Raizen Combustíveis S.A. no 

município de Natal. Nesse mesmo cartograma é possível visualizar a localização da miniusina 

de biodiesel e a sede da COPEC no município de Ceará-Mirim, a planta piloto para o cultivo 

de microalgas em Extremóz, onde estão sendo desenvolvidas pesquisas voltadas para a 

produção de biodiesel. A sede da Petrobras em Natal, onde a divisão da PBIO também está 

representada e, por fim, nota-se também a localização do laboratório de biocombustíveis da 

UFERSA.  

 Essa distribuição desses objetos no território, apesar de criar novas estruturas como os 

laboratórios para pesquisas, demonstra que a maioria dos objetos que dão suporte a este 

circuito no RN já existiam e apenas receberam a adição desses novos nexos. Mesmo os 

laboratórios que foram criados estão localizados em pontos que já possuíam todos os 

requisitos para essa instalação, isto é no âmbito de instituições que já atuavam no 
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desenvolvimento de pesquisas na área em questão e possuíam uma estrutura de técnicos e 

pesquisadores aptos à realização dessas pesquisas.  

 Dentre os objetos/formas que já existiam com outras funções e passaram a dar suporte 

para o circuito produtivo do biodiesel no estado está o galpão para armazenagem em Apodi 

que já era utilizado no contexto da produção de algodão, e um dos galpões no município de 

Ceará-Mirim. Apenas o galpão existente na Agrovila Canudos em Ceará-Mirim foi construído 

com a finalidade de uso para acomodar a miniusina e a armazenagem de sementes. 

 Certos objetos expressos no Cartograma 44 como a casa do técnico e o escritório da 

cooperativa são formas que possuem outras funções e que tiveram seu uso pelo circuito 

pautado no improviso, já que nem sequer foram alugadas para esse fim, essas formas/objetos 

simplesmente estavam localizadas em pontos que eram estratégicos para o circuito e passaram 

a receber a função de locais de armazenagem. Ainda assim quando se observa o cartograma 

verifica-se que há uma racionalidade nessas localizações, esses objetos fixos estão instalados 

em pontos estratégicos dos territórios onde o cultivo de girassol e mamona se distribuíram, ou 

seja, no Oeste do estado e nos territórios rurais do Mato Grande, Trairi e Seridó.  
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5.8 OS FLUXOS GERADOS PELO CIRCUITO ESPACIAL DE PRODUÇÃO DO 

BIODIESEL NO RIO GRANDE DO NORTE. 

 

 Diante da inconsistência e inconstância das atividades do referido circuito que aqui se 

desenvolve, os fluxos gerados não poderiam ser de grande monta. Portanto, no âmbito deste 

circuito os principais fluxos gerados são aqueles relacionados aos agentes prestadores de 

assistência técnica, transporte de sementes até o galpão de armazenagem no município de 

Apodi/RN e deste para as áreas de plantio nos municípios mapeados, bem como o movimento 

inverso, quando a matéria-prima resultante das colheitas é levada ao mesmo armazém para ser 

armazenada e posteriormente retirada pela PBIO e daí levada às usinas de biodiesel da PBIO 

em Guamaré e à usina da mesma empresa nos municípios de Quixadá-CE.    

 Observando a representação dos dados no cartograma 45, tem-se a impressão de que 

os fluxos são muitos e intensos, mas para entender a racionalidade de cada um desses fluxos 

há que analisá-los individualmente, pois eles variam de intensidade de acordo com sua 

natureza e momento da produção. 

O fluxo das sementes produzidas nas comunidades e assentamentos, por exemplo, 

acontece de forma totalmente irregular, assim como a produção aconteceu de forma irregular. 

Sendo assim, podemos chamar esses fluxos de fluxos inconstantes. Dessa mesma forma 

podemos avaliar os fluxos dessas oleaginosas para a usina; para a miniusina e para a 

armazenagem etc., porque são todos fluxos que dependem da produção agrícola e se ela não 

acontece, estes também não acontecem.   

O Cartograma 45 representa os fluxos da matéria-prima até os seus diversos destinos e 

também o fluxo da assistência técnica. Assim, a seta laranja mostra o destino de todo o 

girassol produzido pelos agricultores nos anos 2008/2009, quando foram enviados à miniusina 

em Ceará-Mirim. As setas desta mesma cor retornando ao local de origem representam os 

municípios onde a cooperativa prestou assistência técnica. Os fluxos da assistência técnica, 

apesar de não acontecerem com tanta freqüência, eram os que mais aconteciam, pois, 

promover o processo incluía a articulação para as reuniões para assinatura de contratos, para 

as orientações ao plantio, e outras. 
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Os fluxos da mamona representados pelas setas verdes também conheceu momentos 

de altos e baixos. Comparando os fluxos da mamona, representados pelas setas verdes, com 

os cartogramas da produção de mamona no estado, constata-se que eles foram mais intensos 

entre 2004/2005 e 2006.   

Além dos fluxos relativos às matérias-primas e à assistência técnica, verifica-se 

também o fluxo de insumos, equipamentos e serviços. Embora sejam fluxos que não 

aconteciam com muita freqüência eles demonstram a perspectiva multiescalar do conceito de 

circuitos espaciais de produção.  

Nesse sentido o circuito espacial do biodiesel no Rio Grande do Norte gera fluxos cujo 

local de origem foram estados do Nordeste, do Sul e do sudeste.  Do Sul (Rio Grande do Sul) 

vieram os equipamentos e a mão de obra para a implantação das usinas da Petrobras em 

Guamaré. Do Sudeste - mais exatamente do município de Baurú – SP - veio a miniusina 

Móvel, da marca Ecirtec, e vieram também os técnicos responsáveis por sua instalação e pelo 

treinamento dos agricultores que iriam operá-la. Da Paraíba, Piauí e Ceará, vieram tratores, 

colheitadeiras
12

 e plantadeiras alugadas pelas cooperativas. Por fim, Bahia, Pernambuco e 

Sergipe foram os estados que proveram o circuito de sementes, fertilizantes e defensivos 

(Cartograma 46).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Apesar de não constar no Cartograma 46, posteriormente fomos informados de que uma colheitadeira utilizada 

pela Cooperativa dos produtores de Canudos (COPEC) foi alugada de um produtor no povoado de Bebida Velha, 

município de Pureza/RN. Segundo a representante da COPEC, esta é uma das duas colheitadeiras existentes no 

RN. 
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Cartograma 46: Procedência dos insumos, equipamentos e serviços 
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O Espaço é formado por fixos e fluxos (SANTOS, 1988, P. 77). Nesse sentido o autor 

afirma, ainda, que “os diversos lugares criados para exercitar o trabalho, não são idênticos e o 

rendimento por eles obtido está em relação com a adequação dos objetos ao processo imediato 

do trabalho”. Sendo assim, uma atividade que se instala em um território pode gerar fluxos de 

diversas ordens e intensidades. No circuito espacial do biodiesel no RN, vários fluxos são 

gerados, mas suas intensidades não são de grande monta, principalmente se comparados às 

atividades econômicas que se realizam com maior intensidade, em lugares dotados 

racionalmente para este fim. 
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Considerações finais 

 

A proposta de abordagem por nós delineada leva em consideração a compreensão do 

espaço enquanto totalidade e, sendo assim, temos que levar em conta que o uso do território 

norte-rio-grandense não é um fato isolado, ele se insere num contexto maior. Num contexto 

de um território em que graça a desigualdade que se origina no próprio sistema, na forma 

como os agentes hegemônicos escolhem os pontos mais densamente dotados de 

infraestruturas de todos os tipos. Nesse sentido, Santos & Silveira (2008, p. 259) nos lembram 

que “as desigualdades territoriais do presente têm como fundamento um número de variáveis 

bem mais vasto, cuja combinação produz uma enorme gama de situações de difícil 

classificação”.  

Para esses autores citados anteriormente, não se pode “excluir a compreensão do 

dinamismo de cada parcela de sua relação com o dinamismo mais geral do território como um 

todo” (SANTOS & SILVEIRA, 2008, p. 259). Para explicar essa realidade tão complexa, o 

autor criou vários pares dialéticos: zonas de densidade e rarefação; fluidez e viscosidade; 

espaços da rapidez e da lentidão; espaços luminosos e espaços opacos; espaços que mandam e 

espaços que obedecem. Essas noções facilitam sobremaneira o entendimento das 

diferenciações territoriais que se refletem no território brasileiro. Sendo assim, optamos por 

abordar o uso do território norte-rio-grandense dentro do contexto nacional, por entendermos 

que no período-técnico-científico-informacional, o território nacional constitui um todo 

dialético, onde cada porção desse território é valorizada, principalmente pelos agentes 

hegemônicos, pela sua densidade técnica. Ora, se essa valorização existe, é porque existem 

lugares desprovidos desse conteúdo. 

 Tratando-se do circuito espacial de produção do biodiesel, perspectiva conceitual que 

demonstra como as etapas fragmentadas da produção encontram-se distribuídas no território, 

através dos dados levantados que originaram um mapeamento dessas atividades, percebe-se 

que algumas porções do território nacional abarcam uma densidade maior das atividades do 

circuito produtivo do biodiesel, porque seu meio socialmente elaborado para o trabalho, ou 

seja, o lugar da produção propriamente dita se instala próximo das atividades agrícolas que 

lhe fornecerão matérias-primas. Sendo assim, ao demonstrarmos onde estão concentradas as 

maiores áreas produtoras de soja, de algodão e de girassol, veremos que estas serão as frações 

do território mais valorizadas pelos agentes hegemônicos para instalarem as usinas. 

Logo que foi implementado, o PNPB focou tanto em seu conteúdo social que, nos dois 

primeiros anos as atividades se concentraram em estados do Norte e Nordeste. Contudo, em 
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pouco tempo se observa uma movimentação no território, referente ao movimento dos agentes 

no sentido de aproveitar a oportunidade que o evento do PNPB estava oferecendo. Quando se 

nota esse movimento na região Centro-Sul, verifica-se por outro lado, uma queda na produção 

de biodiesel no Norte e Nordeste do país, resultado de experiências mal sucedidas. Essa 

constatação coaduna com a de Brandão Filho (2011), quando retrata uma situação ocorrida 

nos estados do Ceará e Piauí em 2009, quando a usina Brasil Ecodiesel fechou suas unidades 

produtoras alegando a distância com relação aos centros de produção e a baixa oferta regional 

de oleaginosas. A empresa também relatou as dificuldades relativas à deficiência logística. Aí 

consiste a dialética do espaço, se um lugar passa a ter muito, significa dizer que outro está 

desprovido. Aí consiste a importância da perspectiva do espaço enquanto totalidade. É por 

esse motivo que o entendimento do uso do território norte-rio-grandense pelo circuito espacial 

de produção do biodiesel colocando-o no contexto nacional, identifica-se situações parecidas 

com as descritas anteriormente. No estado do Rio Grande do Norte, de acordo com resultados 

da pesquisa, apoiada no conceito de circuito espacial, identificou-se a etapa da produção de 

matéria-prima (cultivo de oleaginosas); a etapa agroindustrial (transformação da semente em 

óleo) e a etapa industrial (produção do biodiesel). No entanto, a pesquisa realizada mostrou 

que essas etapas, de certa forma, consistiam numa única etapa, a etapa da pesquisa. Desta 

forma entendemos que esses agricultores foram na verdade usados por um agente hegemônico 

que instituiu um ambiente de instabilidade, pois implantou essa nova atividade, sem criar 

infraestruturas, atuando de forma diferenciada sob alguns aspectos, sem criar um vínculo com 

o lugar, pois sua atuação era mediada por outro agente.  

Sobre isso, novamente concordamos com Brandão Filho (2011), quando o mesmo 

afirma que não se estabelecem relações de igualdade entre pequeno produtor familiar e 

grandes empresas produtoras estatais ou privadas, mesmo que isso se dê sob a tutela do 

Estado. O autor ainda ressalta que os projetos dessa natureza do PNPB são projetos 

conjunturais, que não alteram as estruturas do modo de produção dominante. 

Concordamos com esse autor quando se refere aos projetos conjunturais, e a 

participação dos agricultores familiares do Rio Grande do Norte insere-se nesse contexto, 

pois, nos assentamentos e comunidades participantes, não houve o acréscimo de 

infraestruturas permanentes, ou seja, os agricultores continuam sem tratores, plantadeiras e 

colheitadeiras, sem sistemas de irrigação, assistência técnica etc. Sob a lógica de análise a 

partir dos pares dialéticos propostos por Santos & Silveira (2008), podemos dizer que essas 

comunidades e assentamentos constituem-se espaços que obedecem, e que a ação da empresa 

através da inserção dessa nova atividade, consiste numa verticalidade. 
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 Durante o delineamento dessa pesquisa, muitos questionamentos voltados para a 

perspectiva de trabalhar com o conceito de circuito espacial da produção vieram à tona. Um 

desses questionamentos dizia respeito à identificação da etapa inicial do circuito espacial de 

produção do biodiesel. Como no RN o cultivo de oleaginosas voltou-se exclusivamente para a 

produção de biodiesel, questionávamos se a fase da produção agrícola marcava o início do 

circuito. Barrios (1986, apud SANTOS, 1986 p. 121), esclarece que “uma atividade 

pertencerá a um dado circuito quando seu insumo principal provier da fase anterior do mesmo 

circuito. Caso contrário, considera-se que a partir desse ponto se desenvolve outro circuito, a 

ser estudado separadamente”. Nossas reflexões nos levaram a constatação de que, se o 

biodiesel é produzido a partir das mais diversas fontes oleaginosas, então a oleaginosa não 

pode pertencer ao seu circuito, já que a mesma serve também para outras finalidades, ou seja, 

quando se começou a produzir biodiesel comercialmente, essas oleaginosas já existiam e 

constituíam circuitos específicos. Com base nessas reflexões chegou-se à conclusão, que o 

circuito produtivo do biodiesel não se inicia na etapa agrícola, mas sim na etapa 

agroindustrial, quando a semente é prensada e se transforma na matéria-prima principal do 

biodiesel. Essa conclusão foi importante na medida em foi atingida após ter provocado muitas 

reflexões e foi importante também para o entendimento da etapa da produção propriamente 

dita que, conforme Santos (1997, p. 61), “[...] implica no uso direto do espaço como suporte 

do processo produtivo e como meio de trabalho tecnicamente elaborado [...]”. De posse desse 

entendimento, nos pusemos a pensar na representatividade dessas oleaginosas para a produção 

de biodiesel e verificamos que cada uma delas constitui seu circuito. Entretanto ele se encerra 

no ato da produção do óleo, após a transformação da semente e posterior uso do óleo na 

produção do biodiesel. Nesse momento acontece o consumo que se identifica com a produção, 

o consumo produtivo. E é quando “o consumo realiza plenamente o ato da produção” 

(MARX, 2003, p. 238).  

 A oleaginosa nesse contexto complementa o circuito produtivo do biodiesel, 

realizando uma interação entre circuitos espaciais da produção. Na produção do biodiesel 

essas interações são muitas, haja vista, a quantidade de matéria-prima que podem se integrar à 

sua produção.   

 Analisando a etapa da produção de biodiesel no RN, constatamos que ela não se dá por 

completo, isto é, não é produzida comercialmente no estado e, sendo assim, não chega aos 

postos de combustíveis para que chegue ao consumidor final. Entretanto o caminho para 

chegarmos a essa constatação, permitiu compreender a realidade expressa nas etapas do 
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circuito que aqui se desenvolveram. Mostrou também os principais agentes envolvidos e seu 

círculo de cooperação.  

 A representação cartográfica da distribuição das atividades e dos objetos fixos 

utilizados pelo circuito espacial de produção possibilitou verificar que esses objetos são 

dispersos, assim como estão dispersos no território potiguar, os agentes que complementam o 

circuito do biodiesel através do fornecimento de matéria-prima. Essa dispersão, em parcelas 

do território que não dispõem de infraestruturas adequadas para fazer a produção circular 

representa um entrave para o desenvolvimento da atividade. O mesmo acontece quando 

pensamos na questão do armazenamento da produção. A estrutura é ínfima, dois galpões em 

um município do Mato Grande e um galpão para atender vários municípios do Oeste do 

estado. Nos territórios rurais do Seridó e Trairi, nem há galpões de armazenagem, segundo 

nossa fonte de pesquisa.   

  A maneira como o território norte-rio-grandense insere-se no circuito produtivo do 

biodiesel demonstra o uso diferenciado de parcelas do território brasileiro para as atividades 

produtivas. Desta forma, as diferenciações espaciais (SANTOS, 1999), e o desenvolvimento 

regional desigual – que sempre privilegiou o Sudeste e o Sul do país – tem resultado em 

grandes dificuldades para a inserção dos agricultores familiares desse estado. Dificuldades 

que começam pela carência de equipamentos adequados para a preparação do solo, para o 

plantio; colheita; irrigação etc. Esta situação reflete que “o território mostra diferenças de 

densidades quanto às coisas, aos objetos, aos homens, ao movimento das coisas, dos homens, 

das informações, do dinheiro e também quanto às ações” (SANTOS & SILVEIRA, 2008, p. 

260).  

  Os fluxos gerados no Rio Grande do Norte refletem na verdade, sua participação 

incipiente no circuito produtivo do biodiesel, principalmente se usarmos para efeito de 

comparação, o exemplo da maioria dos estados do Centro-Sul do país. Entretanto, vale 

salientar que apesar de verificarmos essa situação com relação aos pequenos agricultores do 

estado, não podemos deixar de salientar que no mesmo território estadual onde essa situação 

se verifica, também existem lugares que representam o que Santos chamou de manchas no 

território ou ilhas de prosperidade (SANTOS & SILVEIRA, 2008, p. 272), onde se destacam 

atividades como a fruticultura irrigada, a carcinicultura, e a indústria petrolífera, por exemplo, 

que se desenvolvem a partir da inserção de inovações técnicas. Essa realidade resulta da ação 

de empresas estatais e privadas, algumas de capital estrangeiro, que por via das inovações 

técnicas desenvolvem atividades altamente rentáveis, às vezes a pouca distância de áreas onde 

se desenvolve uma agricultura que sobrevive com pouquíssimos recursos.  
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Diante de tudo que expusemos até aqui, a conclusão à que chega essa pesquisa é de 

que nos moldes propostos até então, o uso do território do Rio Grande do Norte para este 

circuito tem se resumido à realização de experiências, seja no que se refere à participação dos 

agricultores familiares, enquanto fornecedores de matéria-prima, seja no desenvolvimento de 

pesquisas afins. Tal constatação partiu da investigação realizada a partir do conceito de 

“circuitos espaciais de produção”, que permitiu a verificação das etapas do circuito que se 

esboçaram no território potiguar. 

Quanto à inserção dos agricultores familiares do RN neste circuito produtivo, a 

pesquisa indica que, nos moldes como vem sendo realizada, ela está fadada ao fracasso. Além 

disso, nota-se que essa persistência na tentativa de inserir esses agricultores familiares, da 

forma como está sendo feita, e os sucessivos fracassos resultantes, parece querer provar que 

essa inserção não frutificará, justificando assim que o estado canalize esforços para a 

consolidação da produção do biodiesel nos moldes da produção do etanol, ou seja, pautado no 

agronegócio, mantendo à margem os milhares de agricultores familiares. Essa constatação não 

é só nossa. Em entrevista com um dos representantes das cooperativas envolvidas, o mesmo 

ressaltou que se está investindo em algo que se sabe que não dará certo. Outro entrevistado 

afirmou que, se essa inserção das oleaginosas no território estivesse sendo realizada pelos 

agricultores que atuam com a fruticultura irrigada, a história seria outra. Diante disso, 

entendemos que a inserção da agricultura familiar potiguar nesse circuito só vingaria se 

acontecesse uma mudança estrutural com o envolvimento direto desses agricultores e um 

trabalho intensivo de incentivo ao cooperativismo e outras formas de organização social. Mas 

esse tipo de mudança leva muito tempo para acontecer. Até lá essa oportunidade de inserção 

já teria se perdido. Ademais há que discutir até que ponto é viável propagar esse tipo de 

atuação junto a esse segmento de agricultores. Mas isso é assunto que renderia outra pesquisa.  
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ANEXO A - LEI Nº 11.097, DE 13 DE JANEIRO DE 2005 

 

 

LEI Nº 11.097, DE 13 DE JANEIRO DE 2005 

Dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira; altera as Leis nºs 

9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.847, de 26 de outubro de 1999 e 10.636, de 30 de dezembro 

de 2002; e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

 

     Art. 1º. O art. 1º da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, passa a vigorar acrescido do 

inciso XII, com a seguinte redação:  

"Art. 1º .............................................................................................  

...........................................................................................................  

 

XII - incrementar, em bases econômicas, sociais e ambientais, a participação dos 

biocombustíveis na matriz energética nacional." (NR)  

     Art. 2º Fica introduzido o biodiesel na matriz energética brasileira, sendo fixado em 5% 

(cinco por cento), em volume, o percentual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo 

diesel comercializado ao consumidor final, em qualquer parte do território nacional.  

 

     § 1º O prazo para aplicação do disposto no caput deste artigo é de 8 (oito) anos após a 

publicação desta Lei, sendo de 3 (três) anos o período, após essa publicação, para se utilizar 

um percentual mínimo obrigatório intermediário de 2% (dois por cento), em volume.  

 

     § 2º Os prazos para atendimento do percentual mínimo obrigatório de que trata este artigo 

podem ser reduzidos em razão de resolução do Conselho Nacional de Política Energética - 

CNPE, observados os seguintes critérios:  

 

     I - a disponibilidade de oferta de matéria-prima e a capacidade industrial para produção de 

biodiesel;  

     II - a participação da agricultura familiar na oferta de matérias- primas;  

     III - a redução das desigualdades regionais;  



P á g i n a  | 214 

 

     IV - o desempenho dos motores com a utilização do combustível;  

     V - as políticas industriais e de inovação tecnológica.  

     § 3º Caberá à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP definir 

os limites de variação admissíveis para efeito de medição e aferição dos percentuais de que 

trata este artigo.  

 

     Art. 3º O inciso IV do art. 2º da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, passa a vigorar com 

a seguinte redação:  

"Art. 2º ............................................................................................ 

..........................................................................................................  

 

IV - estabelecer diretrizes para programas específicos, como os de uso do gás natural, 

do carvão, da energia termonuclear, dos biocombustíveis, da energia solar, da energia 

eólica e da energia proveniente de outras fontes alternativas; 

..............................................................................................." (NR) 

 

     Art. 4º O art. 6º da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, passa a vigorar acrescido dos 

incisos XXIV e XXV, com a seguinte redação:  

"Art. 6º ............................................................................................ 

..........................................................................................................  

 

XXIV - Biocombustível: combustível derivado de biomassa renovável para uso em 

motores a combustão interna ou, conforme regulamento, para outro tipo de geração de 

energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil;  

XXV - Biodiesel: biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em 

motores a combustão interna com ignição por compressão ou, conforme regulamento, 

para geração de outro tipo de energia, que possa substituir parcial ou totalmente 

combustíveis de origem fóssil." (NR) 

 

     Art. 5º O Capítulo IV e o caput do art. 7º da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, passam 

a vigorar com a seguinte redação:  

  

"CAPÍTULO IV  

DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS 

........................................................................................................... 

 

 

Art. 7º Fica instituída a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíves 

- ANP, entidade integrante da Administração Federal Indireta, submetida ao regime 

autárquico espe- cial, como órgão regulador da indústria do petróleo, gás natural, seus 

derivados e biocombustíveis, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. 

..............................................................................................." (NR) 
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     Art. 6º O art. 8º da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, passa a vigorar com a seguinte 

redação:  

"Art. 8º A ANP terá como finalidade promover a regulação, a contratação e a 

fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás 

natural e dos biocombustíveis, cabendo-lhe: 

I - implementar, em sua esfera de atribuições, a política nacional de petróleo, gás 

natural e biocombustíveis, contida na política energética nacional, nos termos do 

Capítulo I desta Lei, com ênfase na garantia do suprimento de derivados de petróleo, 

gás natural e seus derivados, e de biocombustíveis, em todo o território nacional, e na 

proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos 

produtos;  

...........................................................................................................  

VII - fiscalizar diretamente, ou mediante convênios com órgãos dos Estados e do 

Distrito Federal, as atividades integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos 

biocombustíveis, bem como aplicar as sanções administrativas e pecuniárias previstas 

em lei, regulamento ou contrato;  

...........................................................................................................  

IX - fazer cumprir as boas práticas de conservação e uso racional do petróleo, gás 

natural, seus derivados e biocombustíveis e de preservação do meio ambiente;  

...........................................................................................................  

XI - organizar e manter o acervo das informações e dados técnicos relativos às 

atividades reguladas da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis;  

...........................................................................................................  

XVI - regular e autorizar as atividades relacionadas à produção, importação, 

exportação, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda e comercialização de 

biodiesel, fiscalizando-as diretamente ou mediante convênios com outros órgãos da 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios;  

XVII - exigir dos agentes regulados o envio de informações relativas às operações de 

produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, processamento, 

transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda, destinação e 

comercialização de produtos sujeitos à sua regulação;  

XVIII - especificar a qualidade dos derivados de petróleo, gás natural e seus derivados 

e dos biocombustíveis." (NR) 

     Art. 7º A alínea d do inciso I e a alínea f do inciso II do art. 49 da Lei nº 9.478, de 6 de 

agosto de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 49. ...................................................................................  

 

I - .............................................................................................. 

................................................................................................... 

 
d) 

25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério da Ciência e Tecnologia, para 

financiar programas de amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento 

tecnológico aplicados à indústria do petróleo, do gás natural e dos 

biocombustíveis; 

 

II - .............................................................................................  

................................................................................................... 
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f) 

25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério da Ciência e Tecnologia, para 

financiar programas de amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento 

tecnológico aplicados à indústria do petróleo, do gás natural e dos 

biocombustíveis.  

............................................................................................... " (NR) 

 

     Art. 8º O § 1º do art. 1º da Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, passa a vigorar com a 

seguinte redação:  

"Art. 1º .....................................................................................  

 

§ 1º O abastecimento nacional de combustíveis é considerado de utilidade pública e 

abrange as seguintes atividades:  

 

I - produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, 

processamento, transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, 

revenda, comercialização, avaliação de conformidade e certificação do petróleo, gás 

natural e seus derivados;  

II - produção, importação, exportação, armazenagem, estocagem, distribuição, 

revenda, comercialização, avaliação de conformidade e certificação do biodiesel;  

III - comercialização, distribuição, revenda e controle de qualidade de álcool etílico 

combustível.  

..............................................................................................." (NR) 

     Art. 9º Os incisos II, VI, VII, XI e XVIII do art. 3º da Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 

1999, passam a vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 3º ..................................................................................... 

...................................................................................................  

 

II - importar, exportar ou comercializar petróleo, gás natural, seus derivados e 

biocombustíveis em quantidade ou especificação diversa da autorizada, bem como dar 

ao produto destinação não permitida ou diversa da autorizada, na forma prevista na 

legislação aplicável: Multa - de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a R$ 5.000.000,00 

(cinco milhões de reais);  

....................................................................................................  

VI - não apresentar, na forma e no prazo estabelecidos na legislação aplicável ou, na 

sua ausência, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os documentos comprobatórios 

de produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, 

processamento, transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, 

revenda, destinação e comercialização de petróleo, gás natural, seus derivados e 

biocombustíveis: Multa - de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um 

milhão de reais);  

VII - prestar declarações ou informações inverídicas, falsificar, adulterar, inutilizar, 

simular ou alterar registros e escrituração de livros e outros documentos exigidos na 

legislação aplicável, para o fim de receber indevidamente valores a título de benefício 

fiscal ou tributário, subsídio, ressarcimento de frete, despesas de transferência, 

estocagem e comercialização: Multa - de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a R$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de reais);  

.....................................................................................................  

XI - importar, exportar e comercializar petróleo, gás natural, seus derivados e 
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biocombustíveis fora de especificações técnicas, com vícios de qualidade ou 

quantidade, inclusive aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes 

do recipiente, da embalagem ou rotulagem, que os tornem impróprios ou inadequados 

ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor: Multa - de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);  

.......................................................................................................  

XVIII - não dispor de equipamentos necessários à verificação da qualidade, 

quantidade estocada e comercializada dos produtos derivados de petróleo, do gás 

natural e seus derivados, e dos biocombustíveis: Multa - de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais)." (NR) 

 

     Art. 10. O art. 3º da Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, passa a vigorar acrescido do 

seguinte inciso XIX:  

"Art. 3º .....................................................................................  

...................................................................................................  

 

XIX - não enviar, na forma e no prazo estabelecidos na legislação aplicável, as 

informações mensais sobre suas atividades: Multa - de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)." (NR) 

     Art. 11. O art. 5º da Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, passa a vigorar com a seguinte 

redação:  

"Art. 5º Sem prejuízo da aplicação de outras sanções administrativas, a fiscalização 

poderá, como medida cautelar:  

 

I - interditar, total ou parcialmente, as instalações e equipamentos utilizados se ocorrer 

exercício de atividade relativa à indústria do petróleo, gás natural, seus derivados e 

biocombustíveis sem a autorização exigida na legislação aplicável;  

II - interditar, total ou parcialmente, as instalações e equipamentos utilizados 

diretamente no exercício da atividade se o titular, depois de outorgada a autorização, 

concessão ou registro, por qualquer razão deixar de atender a alguma das condições 

requeridas para a outorga, pelo tempo em que perdurarem os motivos que deram 

ensejo à interdição;  

III - interditar, total ou parcialmente, nos casos previstos nos incisos II, VI, VII, VIII, 

IX, XI e XIII do art. 3º desta Lei, as instalações e equipamentos utilizados diretamente 

no exercício da atividade outorgada;  

IV - apreender bens e produtos, nos casos previstos nos incisos I, II, VI, VII, VIII, IX, 

XI e XIII do art. 3º desta Lei. 

..............................................................................................." (NR) 

 

     Art. 12. O art. 11 da Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, passa a vigorar acrescido do 

seguinte inciso V:  

"Art. 11. A penalidade de perdimento de produtos apreendidos na forma do art. 5º, 

inciso IV, desta Lei, será aplicada quando:  

...........................................................................................................  
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V - o produto apreendido não tiver comprovação de origem por meio de nota fiscal.  

..............................................................................................." (NR) 

     Art. 13. O caput do art. 18 da Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, passa a vigorar com 

a seguinte redação:  

"Art. 18. Os fornecedores e transportadores de petróleo, gás natural, seus derivados e 

biocombustíveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade, 

inclusive aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do 

recipiente, da embalagem ou rotulagem, que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. 

..............................................................................................." (NR) 

 

     Art. 14. O art. 19 da Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, passa a vigorar com a 

seguinte redação:  

"Art. 19. Para os efeitos do disposto nesta Lei, poderá ser exigida a documentação 

comprobatória de produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, 

tratamento, processamento, transporte, transferência, armazenagem, estocagem, 

distribuição, revenda, destinação e comercialização dos produtos sujeitos à regulação 

pela ANP." (NR) 

 

     Art. 15. O art. 4º da Lei nº 10.636, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar acrescido 

do seguinte inciso VII:  

"Art. 4º .....................................................................................  

...................................................................................................  

 

VII - 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. 

......................................................................................................" (NR) 

     Art. 16. (VETADO) 

     Art. 17. (VETADO) 

     Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 13 de janeiro de 2005; 184º da Independência e 117º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  

Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto  

Dilma Vana Rousseff 
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ANEXO B – LEI Nº 11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006 

 

 

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006. 

  

Estabelece as diretrizes para a formulação da 

Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1
o
  Esta Lei estabelece os conceitos, princípios e instrumentos destinados à 

formulação das políticas públicas direcionadas à Agricultura Familiar e Empreendimentos 

Familiares Rurais. 

Art. 2
o
  A formulação, gestão e execução da Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais serão articuladas, em todas as fases de sua formulação e 

implementação, com a política agrícola, na forma da lei, e com as políticas voltadas para a 

reforma agrária. 

Art. 3
o
  Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor 

familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo,  simultaneamente, aos 

seguintes requisitos: 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; 

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas 

do seu estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas 

vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do 

seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo;    (Redação 

dada pela Lei nº 12.512, de 2011) 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

§ 1
o
  O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica quando se tratar de 

condomínio rural ou outras formas coletivas de propriedade, desde que a fração ideal por 

proprietário não ultrapasse 4 (quatro) módulos fiscais. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.326-2006?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm#art39
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§ 2
o
  São também beneficiários desta Lei: 

I - silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata 

o caput deste artigo, cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo 

sustentável daqueles ambientes; 

II - aqüicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata 

o caput deste artigo e explorem reservatórios hídricos com superfície  total de até 2ha (dois 

hectares) ou ocupem até 500m³ (quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração se 

efetivar em tanques-rede; 

III - extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos II, III 

e IV do caput deste artigo e exerçam essa atividade artesanalmente no meio rural, excluídos 

os garimpeiros e faiscadores; 

IV - pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos I, II, 

III e IV do caput deste artigo e exerçam a atividade pesqueira artesanalmente. 

V - povos indígenas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos II, 

III e IV do caput do art. 3º;    (Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011) 

VI - integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e demais povos e 

comunidades tradicionais que atendam simultaneamente aos incisos II, III e IV do caput do 

art. 3º.    (Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011) 

§ 3
o
  O Conselho Monetário Nacional - CMN pode estabelecer critérios e condições 

adicionais de enquadramento para fins de acesso às linhas de crédito destinadas aos 

agricultores familiares, de forma a contemplar as especificidades dos seus diferentes 

segmentos. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 

§ 4
o
  Podem ser criadas linhas de crédito destinadas às cooperativas e associações que 

atendam a percentuais mínimos de agricultores familiares em seu quadro de cooperados ou 

associados e de matéria-prima beneficiada, processada ou comercializada oriunda desses 

agricultores, conforme disposto pelo CMN. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 

Art. 4
o
  A Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares 

Rurais observará, dentre outros, os seguintes princípios: 

I - descentralização; 

II - sustentabilidade ambiental, social e econômica; 

III - eqüidade na aplicação das políticas, respeitando os aspectos de gênero, geração e 

etnia; 

IV - participação dos agricultores familiares na formulação e implementação da política 

nacional da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12058.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12058.htm#art23
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Art. 5
o
  Para atingir seus objetivos, a Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais promoverá o planejamento e a execução das ações, de 

forma a compatibilizar as seguintes áreas: 

I - crédito e fundo de aval; 

II - infra-estrutura e serviços; 

III - assistência técnica e extensão rural; 

IV - pesquisa; 

V - comercialização; 

VI - seguro; 

VII - habitação; 

VIII - legislação sanitária, previdenciária, comercial e tributária; 

IX - cooperativismo e associativismo; 

X - educação, capacitação e profissionalização; 

XI - negócios e serviços rurais não agrícolas; 

XII - agroindustrialização. 

Art. 6
o
  O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que for necessário à sua aplicação. 

Art. 7
o
  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  24  de julho  de  2006; 185
o
 da Independência e 118

o
 da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  

Guilherme Cassel 
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ANEXO C – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2009  

 

 

 

 

Nº 37, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2009  - Sessão 1  -  ISSN 1677-7042 – p. 71 
 

GABINETE DO MINISTRO 

INSTRUÇÃO NORMATIVA No 1, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2009 

 

Dispõe sobre os critérios e procedimentos 

relativos à concessão, manutenção e uso do 

selo combustível social. 

 

O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 

AGRÁRIO, no uso das competências que lhe são conferidas pelo art. 87, parágrafo único, 

inciso II, da Constituição Federal, pelo art. 27, inciso VIII, da Lei n° 10.683, de 28 de maio de 

2003 e pelo art. 5º do Decreto No  5.297, de 6 de dezembro de 2004, considerando o disposto 

na Lei No- 11.097, de 13 de janeiro de 2005, que introduz o biodiesel na matriz energética 

brasileira; considerando o potencial de inclusão social e de geração de emprego e renda que a 

cadeia produtiva do biodiesel apresenta para os agricultores familiares do Brasil; 

considerando a necessidade de apoio à organização da base produtiva de oleaginosas na 

agricultura familiar, em especial nas regiões Norte e Nordeste; considerando o disposto na Lei 

No- 11.116, de 18 de maio de 2005, que estabelece que a incidência do PIS/Pasep e da Cofins 

sobre o biodiesel poderá ter coeficientes de redução diferenciados em função das aquisições 

de matérias-primas feitas da agricultura familiar; considerando o disposto no Decreto No- 

5.297, de 6 de dezembro de 2004, que institui o Selo combustível social a ser concedido a 

produtores de biodiesel que promovam a inclusão social da agricultura familiar que lhes 

forneça matéria-prima e delega competência ao Ministério do Desenvolvimento Agrário para 

a concessão, 

renovação e cancelamento de uso do Selo combustível social a produtores de bioodiesel; 

considerando o disposto na Lei No  11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as 

diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 

Familiares Rurais e caracteriza este segmento da sociedade; e considerando, por fim, o 

disposto no Decreto No  3.991, de 30 de outubro de 2001, que trata do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf; resolve: 

 

CAPÍTULO I 

Das definições 

Art. 1º Para efeito desta Instrução Normativa, consideram-se as seguintes definições: 

I - biodiesel: combustível para motores a combustão interna com ignição por 

compressão, obtido por fonte renovável e biodegradável que possa substituir parcial ou 

totalmente o óleo diesel de origem fóssil, e que atenda à especificação técnica definida pela 

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, 

conforme estabelecido na Lei n° 11.097, de 13 de janeiro de 2005;  
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II - Pronaf: Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, criado pelo 

Decreto n° 1.946, de 28 de junho de 1996, alterado pelo Decreto n° 3.991, de 30 de outubro 

de 2001; 

III - declaração de aptidão ao Pronaf - DAP: instrumento que identifica os 

beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf, 

conforme definido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário; 

IV - agricultor familiar: definido na Lei 11.326, de 24 de julho de 2006, e 

caracterizado como beneficiário do Pronaf, conforme estabelecido no art. 5° do Decreto n° 

3.991, de 30 de outubro de 2001, e possuidor da DAP; 

V - cooperativa agropecuária do agricultor familiar: cooperativa que seja possuidora 

da DAP, conforme definido em regulamentação emitida pelo Ministério do Desenvolvimento 

Agrário - MDA; 

VI - selo combustível social: componente de identificação concedido pelo MDA a 

cada unidade industrial do produtor de biodiesel que cumpre os critérios descritos nesta 

Instrução Normativa e que confere ao seu possuidor o caráter de promotor de inclusão social 

dos agricultores familiares enquadrados no Pronaf, conforme estabelecido no Decreto n° 

5.297, de 06 de dezembro de 2004; 

VII - produtor de biodiesel: pessoa jurídica constituída na forma de sociedade sob as 

leis brasileiras, com sede e administração no país, beneficiária de autorização da ANP e 

possuidora de Registro Especial de Produtor de Biodiesel junto à Secretaria da Receita 

Federal do Brasil;  

VIII - matéria-prima: fonte de óleo de origem vegetal ou animal, beneficiada ou não e 

o seu óleo, seja bruto, beneficiado, transformado ou residual, sendo que a fonte de óleo 

vegetal in natura atende pelo menos um dos requisitos citados a seguir: 

a) zoneamento agrícola; 

b) recomendação técnica emitida por órgão público competente; ou 

c) é de origem extrativista; 

IX - assistência e capacitação técnica: prestação de serviços técnicos qualificados e 

capacitação de agricultores familiares para a produção de oleaginosa(s) em compatibilidade 

com a segurança alimentar da família e geração de renda, contribuindo para a melhor inserção 

na cadeia produtiva do biodiesel e o alcance da sustentabilidade da propriedade. 

CAPÍTULO II 

Dos critérios do Selo combustível social 

Seção I. Das aquisições da agricultura familiar 

Art. 2º O percentual mínimo de aquisições de matéria-prima do agricultor familiar, 

feitas pelo produtor de biodiesel para fins de concessão, manutenção e uso do selo 

combustível social, fica estabelecido em: 

I - 10% (dez por cento) até a safra 2009/2010, e 15% (quinze por cento) a partir da 

safra 2010/2011 para as aquisições provenientes das regiões Norte e Centro-Oeste; e  

II - 30% (trinta por cento) para as aquisições provenientes das regiões Sul, Sudeste, 

Nordeste e o Semi-Árido a partir da data de publicação desta Instrução. 

§ 1º O percentual mínimo de que trata este artigo é calculado sobre o custo de 

aquisição da matéria-prima adquirida do agricultor familiar ou de sua ooperativa agropecuária 

em relação ao custo de aquisições totais de matérias-primas utilizadas no período para a 

produção de biodiesel, conforme a Lei No  11.116, de 18 de maio de 2005, regulamentada 

pelo Decreto No- 5.297, de 06 de dezembro de 2004, da seguinte forma: 

 

X 

percentual de aquisições = ____ *100 

Y 
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em que: 

X representa o custo anual, em reais, de aquisição de matérias-primas da agricultura 

familiar, conforme estabelecido no art. 3º; e Y representa a soma do valor, em reais, das 

aquisições anuais totais de matérias-primas utilizadas no período da produção de biodiesel. 

§ 2o Para o cálculo dos percentuais mínimos de aquisição, a produção própria de 

matéria-prima deve ser valorada ao preço médio de aquisição de matéria-prima de terceiros no 

período de apuração. 

§ 3º No caso de produção própria de matéria-prima pelo produtor de biodiesel, em que 

não tenha ocorrido aquisição desta matéria-prima de terceiros no período de apuração, para 

efeito de cálculo dos percentuais mínimos, deverá ser adotado o preço referência praticado na 

localidade, na região ou na praça-referência de formação de preço mais próximos do 

empreendimento agrícola do produtor de biodiesel. 

§ 4º No caso de produção de matéria-prima própria obtida em regime de parceria rural, 

contrato de meeiro ou outro similar, esta parte da matéria-prima deverá ser valorada ao preço 

médio de aquisição de matéria-prima do meeiro ou parceiro rural. 

§ 5º O percentual mínimo de que trata este artigo refere-se à região de aquisição da 

matéria-prima do agricultor familiar, independente da localização da unidade do produtor de 

biodiesel. 

§ 6º No caso em que o produtor de biodiesel adquirir matéria-prima da agricultura 

familiar de regiões que ensejem alíquotas diferentes, será adotado o seguinte critério de 

avaliação do cumprimento do disposto no caput do Art 2º: o valor total das aquisições anuais 

da agricultura familiar das regiões Norte e Centro-Oeste dividido pelo percentual mínimo das 

aquisições nestas regiões (10% ou 15% conforme definido no art. 2º, inciso I) somado ao 

valor total das aquisições anuais da agricultura familiar das regiões Sul, Sudeste, Nordeste e 

Semi-Árido dividido pelo percentual mínimo das aquisições nestas regiões (30% conforme 

definido no art. 2º, inciso II) deverá ser maior ou igual ao valor das aquisições utilizadas para 

a produção de biodiesel no ano civil. 

Art. 3º O custo de aquisição de matérias-primas da agricultura familiar, em 

regulamentação ao art. 4°, §3°, do Decreto No- 5.297, de 6 de dezembro de 2004, fica 

definido como o somatório dos seguintes itens de custo: 

I - valor de aquisição da matéria-prima; 

II - valor das despesas com análise de solos de propriedades familiares; 

III - valores referentes à doação dos insumos de produção e serviços aos agricultores 

familiares, desde que não oriundos de recursos públicos, limitado aos seguintes itens: 

a) sementes e/ou mudas; 

b) adubos; 

c) corretivo de solo; e 

d) horas-máquina e/ou combustível. 

IV - valor referente à assistência e capacitação técnica dos agricultores familiares, limitado 

aos seguintes itens: 

a) salários e/ou honorários dos técnicos contratados diretamente pelas empresas 

produtoras de biodiesel, inclusos os encargos trabalhistas; 

 b) despesas de deslocamento, hospedagem, material didático e alimentação para a 

realização da assistência técnica e capacitação aos agricultores familiares e de sua 

capacitação, limitadas ao valor máximo de 20% em relação ao valor do pagamento de salário 

e/ou honorários dos técnicos contratados diretamente pela empresa; e 

c) pagamento a instituição prestadora deste serviço, quando terceirizado pelo produtor 

de biodiesel; limitado a salários e/ou honorários dos técnicos inclusos os encargos 

trabalhistas, e despesas de deslocamento, hospedagem, material didático e alimentação para a 
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realização da assistência técnica e capacitação aos agricultores familiares, limitadas ao valor 

máximo de 20% em relação ao valor do pagamento de salário e/ou honorários dos técnicos.  

§ 1º Os custos citados neste artigo, que sejam repassados aos agricultores familiares na 

forma de adiantamento a ser deduzido no momento da venda ou que estejam contemplados 

nas operações de crédito efetivadas pelo produtor ao amparo do Pronaf ou demais formas de 

financiamento da produção, não poderão ser incluídos no somatório de custos de aquisições 

da agricultura familiar. 

§ 2º Os valores relativos às doações citadas no inciso III deverão ter a comprovação 

por meio de nota fiscal do fornecedor dos insumos e serviços e recibo emitido pelo agricultor 

familiar da doação correspondente. 

§ 3º A soma dos valores citados nos incisos II, III e IV deste artigo ficam limitados em 

relação ao valor alcançado referente ao inciso I: 

a) ao máximo de 50% (cinquenta por cento) para a região Centro-Sul; e 

b) ao máximo de 100% para as regiões Nordeste, Norte e Semi-Árido. 

§ 4º Para fins de cálculo do percentual mínimo de aquisições da agricultura familiar de 

que trata o art. 2º, o valor de aquisição de matéria-prima citado no inciso I deste artigo será 

multiplicado por 1,5 (um e meio) quando se tratar das matérias-primas definidas no inciso 

VIII do art. 1º, exceto soja, para fins de cálculo do percentual mínimo de aquisições da 

agricultura familiar de que trata o art. 2º. Art. 4º O produtor de biodiesel manterá registro, 

com documentação comprobatória das aquisições da matéria-prima, citado no inciso I do art. 

3º, feitas a cada ano civil por um período de 5 (cinco) anos, sem prejuízo dos prazos 

decadenciais previstos em lei. 

§ 1º A documentação comprobatória das aquisições da matéria-prima feitas do 

agricultor familiar será aquela prevista na forma da legislação estadual vigente. 

§ 2º A documentação comprobatória do valor das aquisições da matéria-prima feitas 

do agricultor familiar ou de sua cooperativa agropecuária deverá conter, no campo de 

informações complementares, o número da DAP do agricultor, quando da compra individual, 

ou da cooperativa agropecuária, quando da compra grupal ou coletiva. 

Art. 5º Sem prejuízo dos prazos decadenciais previstos em Lei, a cooperativa 

agropecuária do agricultor familiar que vender ao produtor de biodiesel com concessão de uso 

de selo combustível social deverá manter, por um período de no mínimo cinco (5) anos, a 

documentação comprobatória das vendas totais anuais por produtor de biodiesel e das 

aquisições realizadas junto aos agricultores familiares. 

Parágrafo único. A documentação comprobatória das aquisições realizadas pelas cooperativas 

junto aos agricultores familiares será a nota do produtor ou da cooperativa para o produtor, 

em conformidade com a legislação estadual vigente, na qual deverão constar os preços 

recebidos pelos agricultores, as quantidades e o número da DAP do agricultor familiar. 

Art. 6º Quando se tratar de culturas perenes, será suficiente, para fins de comprovação 

dos percentuais mínimos de que trata o art. 2°, o cálculo da produção esperada em função da 

área cultivada e contratada do agricultor familiar. 

§ 1º Para fins de cálculo de expectativa de produção da cultura perene, usar-se-ão os 

coeficientes técnicos de produtividade na maturidade produtiva da cultura, por meio do 

emprego dos dados oficiais, segundo ordem decrescente de escolha, da Companhia Nacional 

de Abastecimento - Conab, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, da 

Embrapa ou outro órgão público de competência 

reconhecida para definir a expectativa de produtividade nos seguintes referenciais: 

a) na região de produção; e 

b) na área mais próxima, caso a região de produção não disponha dos dados 

necessários. 
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§ 2º A regra citada no caput aplica-se para a análise da concessão e para a avaliação de 

manutenção do Selo, limitada ao prazo da maturidade produtiva da cultura. 

Seção II. Dos contratos com a agricultura familiar 

Art. 7º Para concessão, manutenção e uso do Selo combustível social, o produtor de 

biodiesel deverá celebrar previamente contratos com todos os agricultores familiares ou suas 

cooperativas agropecuárias. 

§ 1º As negociações contratuais terão participação de pelo menos uma representação 

dos agricultores familiares, que poderão ser feitas por: 

a) Sindicatos de Trabalhadores Rurais ou de Trabalhadores na Agricultura Familiar ou 

Federações filiadas à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - Contag; 

b) Sindicatos de Trabalhadores Rurais ou de Trabalhadores na Agricultura Familiar 

filiados à Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar - Fetraf; 

c) Sindicatos de Trabalhadores Rurais ou de Agricultores Familiares ligados à 

Associação Nacional dos Pequenos Agricultores - ANPA; e  

d) Outras instituições credenciadas pelo MDA. 

§ 2º Os contratos celebrados entre as partes deverão conter minimamente: 

a) a identificação das partes integrantes do contrato, inclusive o número de DAP do 

agricultor familiar ou da cooperativa agropecuária; 

b) a quantidade contratada por matéria-prima e a especificação da área equivalente, em 

hectares (ha); 

c) o prazo contratual; 

d) critério de formação de preço, referencial de preço ou valor de compra da matéria-

prima; 

e) os critérios de reajustes do preço contratado; 

f) as condições de entrega da matéria-prima; 

g) cláusula de responsabilidade do produtor de biodiesel pela prestação de assistência 

técnica ao agricultor familiar, em conformidade com o disposto no art. 2°, inciso III do 

Decreto No- 5297, de 6 de dezembro de 2004; 

h) cláusula de responsabilidade por inadimplemento contratual e sobre danos 

decorrentes de culpa ou dolo das partes; 

i) as salvaguardas previstas para as partes, explicitando as condições para os casos de 

frustração de safra e caso de força maior; e 

j) a identificação e concordância com os termos contratuais da representação do 

agricultor familiar que participou das negociações comerciais, com cláusula inserida antes da 

cláusula "FORO", com a seguinte redação: 

"A entidade representativa da agricultura familiar, (identificação da entidade, 

Sindicato, Federação, Confederação, com nome, CNPJ, endereço), neste ato representada pelo 

Sr. (nome, qualificação, endereço), conforme previsto em seus estatutos, vem manifestar sua 

plena concordância com os termos do presente contrato" 

Art. 8º A entidade representativa da agricultura familiar no respectivo Estado dará 

anuência por meio de carta com firma reconhecida em cartório aos seguintes itens: 

I - os termos e condições dos contratos firmados; e 

II - a lista com a relação dos agricultores familiares contratados pela empresa, 

conforme o art.14, inciso VI. 

Art. 9º Serão admitidos contratos coletivos com os agricultores familiares nas 

seguintes condições cumulativas: 

I - todos os agricultores assinam o contrato; 

II - que contenham cláusula que não implique o ato em corresponsabilidade 

entre os agricultores na entrega da produção; 

III - em que a prestação de assistência técnica aos agricultores seja preservada; e 
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IV - o MDA seja informado dos dados dos contratos coletivos feitos pelo produtor de 

biodiesel por meio da identificação do nome do agricultor familiar, seu CPF, seu número de 

DAP, o nome do produto objeto da contratação, a área cultivada por cada agricultor, a 

produção contratada, se for o caso, a data de início do contrato e sua validade. 

Parágrafo único. A comprovação das aquisições provenientes dos contratos de que 

trata este artigo será feita por comprovantes individuais, conforme estabelecido no art. 4º.  

Seção III. Da prestação de serviços de assistência técnica aos agricultores familiares e 

sua capacitação  

Art. 10. Para concessão, manutenção e uso do selo combustível social, o produtor de 

biodiesel deverá assegurar assistência técnica e capacitação para a produção de oleaginosas a 

todos os agricultores familiares com os quais formalizar contrato. 

Parágrafo único. A prestação dos serviços de assistência técnica aos agricultores 

familiares e de sua capacitação para a produção de oleaginosas poderá ser desenvolvida 

diretamente pela equipe técnica do produtor de biodiesel ou por 

instituições/cooperativas/empresas por ele contratadas ou conveniadas. 

Art. 11. No planejamento e na implementação da assistência técnica e da capacitação, 

recomenda-se a observância dos seguintes princípios orientadores: 

I - segurança e soberania alimentar: contribuir para a garantia da auto-suficiência 

alimentar da família e da soberania alimentar do país, estimulando a produção diversificada 

na propriedade e adotando práticas que respeitem a diversidade cultural e que sejam 

ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis; 

II - sustentabilidade dos sistemas de produção: processos de produção que respeitem a 

cultura, os conhecimentos dos agricultores familiares e os recursos naturais existentes, 

facilitando a adoção de práticas de integração dos fatores de produção convencionais e 

agroecológicos (adubação química e orgânica, uso de agentes biológicos e naturais), o uso e 

manejo adequado do solo e da água, práticas de rotação de culturas, regimes de safra e 

safrinha, consórcio de culturas, dentre outras, visando estruturar um processo de produção 

sustentável;  

III - geração de renda: incentivo ao estabelecimento de atividades agrícolas que 

incluam jovens e mulheres e que proporcionem retorno econômico satisfatório; e 

IV - redução da pobreza rural: que a participação do agricultor na cadeia produtiva do 

biodiesel seja um fator de geração de renda complementar para a família. 

§ 1º Nas ações de capacitação técnica: utilizar abordagens metodológicas 

participativas e técnicas vivenciais, que incentivem e facilitem a participação coletiva dos 

agricultores familiares nos processos de planejamento e execução de atividades, estimulando 

a organização associativa e cooperativa. 

§ 2º As equipes de assistência técnica devem colaborar com os agricultores familiares 

para que possam acessar as políticas públicas necessárias para o bom desenvolvimento das 

atividades produtivas. 

Art. 12. A assistência técnica para a produção da(s) oleaginosa(s), sob 

responsabilidade do produtor de biodiesel, deverá considerar os princípios constantes do art. 

11, com aplicação efetiva na propriedade, respeitando as especificidades locais e regionais e 

será aplicada nas seguintes fases: 

I - tomada de decisão e planejamento sobre o plantio; 

II - elaboração e /ou acompanhamento do projeto técnico para a produção de 

oleaginosas, nos casos de pleito de financiamento agrícola da produção ou de adiantamento de 

insumos efetuados pelo produtor de biodiesel; 

III - plantio; 

IV - condução da lavoura; 

V - colheita; e 
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VI - pagamento do financiamento, quando for o caso. 

§ 1º Em se tratando de culturas perenes, a assistência técnica deve ser efetuada de 

forma permanente ao longo do ano, dentro da vigência do contrato de garantia de compra da 

matéria-prima, considerando os princípios e orientações constantes desta Instrução. 

§ 2º O serviço técnico ofertado pelo produtor de biodiesel deverá buscar a integração 

aos serviços desenvolvidos pelas organizações prestadoras de assistência técnica e extensão 

rural na região e/ou comunidade. 

§ 3º A assistência técnica para a produção de biodiesel deverá contemplar e incentivar 

a participação de toda a família, valorizando o trabalho e o papel das mulheres agricultoras e 

dos jovens no processo de planejamento, produção e comercialização da matéria-prima. 

§ 4º Cada técnico poderá responsabilizar-se pelo atendimento máximo de 150 (cento e 

cinquenta) agricultores familiares. 

§ 5º A assistência técnica para agricultores extrativistas de oleaginosas deverá ser 

realizada por profissional habilitado, que implemente plano de manejo aprovado pelo órgão 

ambiental responsável. 

CAPÍTULO III 

Dos procedimentos de solicitação, manutenção, renovação e cancelamento da 

concessão de uso do Selo combustível social. 

Seção I. Da solicitação de concessão e/ou renovação de uso do Selo combustível social 

Art. 13. A solicitação de concessão e/ou renovação de uso do Selo combustível social 

deve ser efetuada pelo produtor de biodiesel por meio de protocolização na Secretaria da 

Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário dos seguintes documentos: 

I - carta de solicitação, endereçada ao Secretário de Agricultura Familiar, conforme 

modelo apresentado no Anexo II; 

II - cópia do documento de autorização de produtor de biodiesel expedido pela ANP; 

III - cópia do documento de Registro Especial expedido pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil; 

IV - cópia do comprovante de inscrição no SICAF válido; 

V - cópia do documento de inscrição no CNPJ do Ministério da Fazenda; 

VI - carta(as) de anuência da representação dos agricultores familiares no respectivo 

Estado, limitadas àquelas definidas no art. 8º Parágrafo I desta Instrução, aos termos e 

condições dos contratos firmados com relação de dados das contratações, com firma 

reconhecida em cartório, constando em lista anexa a identificação do agricultor familiar, seu 

CPF, seu número de DAP, o nome do produto objeto da contratação, a área, a quantidade de 

matéria-prima contratada, 

se estiver delimitada em contrato, a data de início do contrato e sua validade; 

VII - cópia de cada modelo de contrato celebrado com os agricultores familiares ou 

suas cooperativas, de quem adquira matéria-prima, devidamente preenchidos e assinados pelo 

produtor de biodiesel, agricultor ou cooperativa e pela entidade representativa da agricultura 

familiar; 

VIII - relação de agricultores familiares com os quais possua contrato, em meio 

eletrônico; 

IX - declaração de Adimplência, conforme Anexo I; 

X - plano de assistência técnica; e 

XI - projeto social, conforme o modelo constante no Anexo III. 

Art. 14. Para o cálculo do percentual mínimo de aquisições da agricultura familiar na 

análise da solicitação de concessão de uso do Selo combustível social serão consideradas as 

informações apresentadas em conformidade com o disposto na Seção I do Capítulo II. 

§ 1º Para o caso de contratos de culturas de ciclo curto cuja produção não tenha sido 

colhida no momento da solicitação da concessão de uso do Selo combustível social, será 
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considerada a produtividade média da cultura por meio do emprego dos dados oficiais, 

segundo ordem decrescente de escolha, da Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou de outro órgão público de 

competência reconhecida para definir a expectativa de produtividade nos seguintes 

referenciais: 

a) na região de produção; e 

b) na área mais próxima, caso a região de produção não disponha dos dados 

necessários. 

Art. 15. O plano de assistência técnica e capacitação deverá estar em conformidade 

com o disposto na Seção II do Capítulo II, contemplando, minimamente: 

I - a descrição do quadro de profissionais da assistência técnica, com seus respectivos 

perfis, número de inscrição na entidade de classe e funções; 

II - quando terceirizada ou conveniada, esta deverá apresentar também cópia 

autenticada dos contratos ou convênios com a instituição que prestará este serviço; 

III - a identificação da área de atuação de cada técnico da assistência técnica, 

discriminando o(s) Estado(s), município(s), comunidades, vilas ou assentamentos, se for o 

caso, e o número de agricultores familiares assistidos; 

IV - descrição da metodologia a ser empregada na assistência técnica e capacitação 

dos agricultores familiares ao longo do ano agrícola, com o plano de visitação às 

propriedades, incluindo assessorias técnicas individuais e grupais para as diferentes 

atividades; e 

V - descrição das atividades de capacitação utilizadas e sua devida programação. 

Art. 16. No caso de terceirização da prestação de serviços de assistência técnica aos 

agricultores familiares e de sua capacitação, o contrato ou convênio que estabelece as 

obrigações das partes deverá conter, além do previsto no art. 15, a obrigação de o contratado 

informar o produtor de biodiesel os dados referentes à realização da assistência técnica e da 

capacitação em conformidade com o plano estabelecido. 

Art. 17. O MDA terá um prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

protocolização da documentação completa, para avaliação do cumprimento dos critérios do 

Selo combustível social e para emissão de parecer conclusivo. 

§ 1º A avaliação do cumprimento dos critérios do Selo combustível social para fins de 

concessão incluirá a análise documental e a auditoria de campo, caso julgado necessário. 

§ 2º A concessão de uso do Selo combustível social será publicada, por extrato, no 

Diário Oficial da União, ficando dispensada a emissão posterior de quaisquer documentos que 

impliquem a repetição do ato, tais como certidões, declarações e outros. 

Art. 18. A concessão de uso do Selo combustível social terá validade de cinco anos, 

contados do dia 1o de janeiro do ano subsequente à sua concessão, conforme estabelecido no 

art. 6° do Decreto 5.297, de 6 de dezembro de 2004. 

Parágrafo único. Após a publicação da concessão de uso do Selo combustível social o 

produtor de biodiesel terá um prazo de 90 (noventa) dias para inserir as informações 

cadastrais e dos critérios do Selo por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA. 

Art. 19. A renovação da concessão de uso do Selo combustível social deverá ser 

solicitada ao MDA, por meio de ofício endereçado ao Secretário da Agricultura Familiar, no 

período de 5 (cinco) meses antes do término da validade da concessão. 

§ 1º A renovação será concedida mediante análise documental e emissão de parecer 

técnico sobre o cumprimento dos critérios do selo combustível social. 

§ 2º Se a solicitação de renovação não for feita no prazo estabelecido neste artigo, o 

MDA procederá ao cancelamento da concessão e publicará a decisão no Diário Oficial da 

União. 

Seção II. Da manutenção da concessão de uso do Selo combustível social 
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Art. 20. O produtor de biodiesel dotará o MDA das informações necessárias para a 

verificação do cumprimento dos critérios do selo combustível social em uma freqüência: 

I - trimestral, sendo informado até o décimo quinto dia do mês imediatamente 

subseqüente ao de encerramento do trimestre civil para os critérios de aquisições e de 

contratos com a agricultura familiar; e II - anual, sendo informado até o último dia útil do 

segundo mês imediatamente subseqüente ao encerramento do ano civil para os critérios de 

assistência e capacitação técnica dos agricultores familiares que incluirá: 

a) cadastro dos técnicos, com discriminação dos valores de salários com encargos 

pagos, para o caso de ser contratação pelo produtor de biodiesel; 

b) cadastro dos técnicos, com discriminação dos valores pagos nos contratos, no caso 

de terceirização das atividades, conforme faculta o art. 10, parágrafo único; e 

c) identificação e caracterização das atividades realizadas. 

§ 1º O descumprimento do disposto neste artigo implicará notificação ao produtor de 

biodiesel, podendo ocorrer suspensão ou cancelamento da concessão de uso do Selo 

combustível social. 

§ 2º O MDA disponibilizará ferramenta para a dotação das informações de que trata 

este artigo. 

Art. 21. O MDA procederá avaliação do cumprimento dos critérios do selo 

combustível social e da regularidade documental, conforme o art. 13 nos seguintes casos: 

I - ordinariamente em uma freqüência anual; e 

II - a qualquer tempo, condicionada a ocorrência de denúncia formalizada ao MDA. 

Parágrafo único. O produtor de biodiesel, sempre que requisitado pelo MDA, deverá 

disponibilizar a documentação completa, que ofereça comprovação do cumprimento dos 

critérios do selo combustível social, bem como as demonstrações contábeis relativas às 

transações realizadas. 

Art. 22. No caso do cumprimento do critério de assistência técnica , o produtor de 

biodiesel deverá: 

I - manter os registros e comprovações da assistência técnica realizada, em 

conformidade com o plano de assistência técnica; 

II - manter os registros dos comprovantes dos valores gastos com a assistência técnica, 

conforme discriminado no art. 3º, inciso I V; 

III - manter os registros da realização da capacitação, inclusive das equipes técnicas; e 

IV - apresentar ao MDA, ao fim de cada safra, um relatório final, contendo a síntese 

de todas as atividades desenvolvidas junto aos agricultores familiares, as ocorrências de 

sinistros que resultarem em redução ou frustração de safras relacionadas à cultura, bem como 

a produção e produtividade alcançada em cada comunidade/vila/assentamento. 

Seção III. Do cancelamento da concessão de uso do Selo combustível social 

Art. 23. A concessão de uso do Selo combustível social poderá ser cancelada, a qualquer 

tempo, se ocorrer qualquer dos seguintes fatos: 

I - desatendimento dos critérios que condicionaram a sua concessão; 

II - cancelamento da autorização expedida pela ANP, instituída pelo inciso XVI do art. 

8º da Lei No- 9.478, de 6 de agosto de 1997, modificada pelo art. 6° da Lei n° 11.097, de 13 

de janeiro de 2005; e 

III - cancelamento do Registro Especial de Produtor de Biodiesel expedido pela 

Secretaria da Receita Federal, instituído pelo art. 1° da Lei No- 

11.116, de 18 de maio de 2005. 

Art. 24. O procedimento de cancelamento seguirá os seguintes passos: 

a) o processo tramitará no MDA em autos apartados e em apenso aos autos principais; 

b) a empresa será notificada, por meio de ofício, constando os fatos e fundamentos 

legais pertinentes, com a delimitação de um prazo de 30 dias para a apresentação das 
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alegações e documentos comprobatórios, conforme dispõe o inciso III do art. 3º da Lei No- 

9.784, de 29 de janeiro de 1999, sendo que serão recusadas, mediante decisão fundamentada, 

as provas propostas pelos interessados quando consideradas ilícitas, impertinentes, 

desnecessárias e protelatórias;  

c) decorrido o prazo estabelecido e mantida a situação de inconformidade, a empresa 

será notificada da decisão de cancelamento da concessão, conforme dispõe o art. 48 da Lei 

9.784, de 29 de janeiro de 1999 e a qual será publicada no Diário Oficial da União; e 

d) a empresa poderá apresentar recurso dirigido à autoridade que proferiu a decisão, 

conforme dispõe o art. 48 da Lei No- 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a qual, se não a 

reconsiderar, o encaminhará à autoridade superior. 

CAPÍTULO IV 

Das disposições finais 

Art. 25. Devem ser comunicadas ao MDA as situações de mudança de endereço da 

unidade fabril, mudança de razão social, alterações no contrato social, incorporações, 

alteração na capacidade produtiva autorizada pela ANP e encerramento de atividades do 

produtor de biodiesel, com as respectivas documentações comprobatórias. 

Parágrafo único. As situações que envolvam a transferência de titularidade da 

concessão de uso do Selo combustível social entre empresas deverão ser apresentadas ao 

MDA, com respectiva documentação, objetivando a avaliação e dotação dos procedimentos 

cabíveis. 

Art. 26. O MDA poderá celebrar convênios, contratos ou outros ajustes para a 

realização dos procedimentos relativos ao monitoramento e avaliação do cumprimento dos 

critérios do selo combustível social, conforme estabelecido no parágrafo único, do art. 5°, do 

Decreto No  5.297, de 6 de dezembro de 2004. 

Art. 27. Revoga-se a Instrução Normativa n° 01, publicada no Diário Oficial da União, 

em 5 de julho de 2005. 

Art. 28. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
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