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Abstract 
 
The research sought to study the feasibility of castor oil insertion in biodiesel production 
programs in the northeastern semi-arid. It was aimed to broaden the concept of economic 
feasibility by entering environmental and social-inclusive dimensions in the analysis in 
addition to the strict study on technical and financial feasibility of projects. It discusses 
contradictions between the merely economic views defended by some productive sectors 
which aim to derail the castor setting soy as pragmatic alternative for biofuel production in the 
country. It was chosen as method the action-research technique based on the case study of 
construction of the Polo Agreste Biodiesel in Pesqueira. The information obtained includes 
documentary sources and interviews with different actors working in the APL organization. 
The observation period: four years from the commencement of actions in 2006. The 
conclusion points to the need to insist on the legume chosen by Embrapa to the region, castor 
oil, mainly due to its potential to integrate the family farm contributing to generate income in 
rural areas, respect the local culture of identity with raw material and environment enhanced 
by the fact that the financial viability study has been proven largely favorable to the family 
farmer. 
 
Keywords: Feasibility study. Family agriculture. Biodiesel. 
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1. Introdução 

 

Presentemente, cerca de 98% do consumo mundial de combustível automotivo provém 

de derivados do petróleo e essa proporção está longe de ser alterada a curto e médio prazos 

não obstante as evidências dos enormes danos causados à natureza pelo uso em larga escala 

de combustíveis fósseis (ECOLO-TRADER, 2008). 

O Brasil é um dos poucos países (e os EEUU também) que tem condições efetivas de 

apresentar uma melhor qualidade em sua matriz energética veicular (MEV) exibindo um 

quadro de dependência menos intensa em relação ao petróleo, em função de seu programa de 

biocombustíveis a partir do etanol. No Brasil, proveniente da cana-de-açucar, nos EEUU do 

milho. E também da inserção na MEV de óleo diesel proveniente da biomassa (biodiesel). 

Com efeito, a estrutura de consumo da MEV no Brasil segundo Almeida (2006) 

apresenta uma menor incidência de combustíveis fósseis. Isso, pela presença de 12% de 

consumo de etanol (álcool) na composição da matriz veicular contra 55% de óleo diesel, 30% 

de gasolina e 3% de gás natural (GNV). Os 55% da parcela de óleo diesel encontra-se hoje 

misturada com cerca de 3 a 5% de biodiesel (óleo derivado de leguminosas).  

Portanto, uma estrutura energética veicular mais limpa em cerca de 15% de 

combustíveis não-fósseis.  

Uma projeção dessa matriz para 2015 apresentou as seguintes proporções: 15% de 

etanol (álcool biocombustível), 50% de óleo diesel, 24% de gasolina, 8% de gás natural 

(GNV) e 3% de biodiesel. Ou seja, com redução da dependência para 84% de derivados de 

petróleo (PETROBRAS 2005 apud. Almeida 2006, p. 96). Dependência esta, ainda 

considerada excessiva, diga-se de passagem. É exatamente essa parcela de 3% a 5% de 

biodiesel misturada ao diesel mineral na MEV brasileira e as condições para sua expanção 

que se quer aqui discutir. 

 

2. O lugar do biodiesel na matriz energética veicular no Brasil 

 

O Etanol brasileiro sugere ser um programa consolidado com perspectivas de 

aumentos graduais da parcela desse biocombustível adicionado à gasolina em função da 

estratégia de melhoria da MEV que se queira definir. Há no país, capacidade produtiva para 

esse aumento e terras disponíveis com tecnologia dominada para concretização desse salto 

qualitativo.  
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A questão encontra-se agora em como estruturar e desenvolver a cadeia produtiva do 

biodiesel, entendendo-se ser esse bicombustível destinado à misturas ao diesel mineral (e não 

à gasolina como no caso do etanol) para motores do ciclo Diesel ou MCI por compressão 

(Motores por Combustão Interna por compressão) que no Brasil é devido aos caminhões, 

tratores, ônibus e utilitários. Em síntese, transporte de cargas ou de trabalho em geral.  

Os motores para carros de passeio ou veículos leves diz-se do ciclo Otto ou MCI por 

centelhamento (Motores por Combustão Interna por centelhamento). Esses são movidos no 

país à gasolina e passíveis de rodarem com misturas parciais de etanol ou sua substituição 

total por álcool biocombustível, como é o caso do Brasil.  

Motores à gasolina são menos eficientes em matéria de rendimento que os do ciclo 

Diesel. 

É importante também entender que no Brasil o óleo diesel mineral enquanto 

combustível para transporte rodoviário é ligado ao conceito de desenvolvimento econômico e 

utilizado apenas ou quase exclusivamente por veículos destinados ao transporte de cargas. 

Isso se explica porque o diesel é operacionalmente mais caro para ser extraído do petróleo do 

que seu congênere a gasolina, mas é subsidiado pelo governo (com isenção total de impostos) 

como estratégia de desenvolvimento, tornando-se mais barato na bomba ao consumidor.  

 

2.1. A mamona como matéria-prima para produção de biodiesel na região do semi-

árido: problema de pesquisa 

 

Considerando que o Brasil produz anualmente cerca de 39 bilhões de litros de diesel 

mineral e importa em média 4 a 5 bilhões de litros de óleo diesel refinado por ano (consumiu 

em 2009, 44 milhões de toneladas de óleo diesel) o biodiesel tem um mercado interno 

garantido para misturas proporcionais desse biocombustível, a saber: B2, 2%, B5, 5%, B12, 

B20, B50 ou B100, 100% de óleo biocombustível (ANP, 2010).  

O Brasil produz hoje algo menos que 2 bilhões de litros de biodiesel tendo assim um 

mercado potencial para a fabricação de 42 milhões de toneladas na hipótese do B100 como 

adotada na Alemanha. Um espaço portanto de grandes proporções em um mercado crescente, 

tudo isso sem contar com um eventual mercado externo que não está fora de cogitações.    

Assim, o biodiesel pode vir a ser, dentro de determinadas condições de governança da 

cadeia produtiva nacional (pesquisas agronômicas, pesquisas agroecológicas, pesquisas 

químico-industriais, lançamento de modelos “flex” pela indústria automotiva, estratégias 
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governamentais de retirada de impostos e, incentivos de selos sociais), um importante produto 

para: 1) promover as energias renováveis no país, melhorando a qualidade de sua matriz 

energética veicular; 2) contribuir para fortalecer a autonomia energética nacional pela 

diminuição das importações de óleo diesel mineral; e, 3) proporcionar a inclusão social 

atrelando as atividades de produção de matérias-primas necessárias ao suprimento das usinas 

(oleaginosas) à geração de emprego e renda para a agricultura familiar, em especial nas 

regiões mais carentes do país. 

Assim, a visão da factibilidade de um projeto de desenvolvimento ancorado no cultivo 

de matérias-primas (leguminosas) para fabricação de biocombustível deve ser analisado 

segundo três perspectivas ou dimensões, a saber: a social-inclusiva, a técnico-financeira e a 

ambiental. 

 

2.2. Objeto da Pesquisa 

 

Dentro desse contexto, o problema objeto da pesquisa é formulado como:  

1) Quanto a postura social inclusiva: estabelecer uma discussão sobre a 

pertinência da posição de certos setores da sociedade civil que defendem posição contrária à 

mamona nos programas de fabricação de biodiesel no semi-árido do nordeste, em especial o 

pernambucano, por entenderem ser a soja ou o algodão a matéria-prima por excelência na 

fabricação do biocombustível.   

2) Quanto ao estudo de viabilidade técnico-financeira: (a) compreendendo que a 

mamona é uma da muitas oleaginosas passíveis de produção de biodiesel e, no semi-árido, 

apontada pelo CNPA/EMBRAPA (Embrapa Algodão) como matéria-prima por excelência 

para esse fim; (b) considerando os resultados positivos das pesquisas em andamento naquela 

instituição; e, (c) considerando a presença de cultivares especialmente desenvolvidos para o 

programa de biodiesel no semi-árido (BR Nordestina e BR Paraguaçu) com produtividade 

média de acordo com Cartaxo (2007) partindo de 1.000 kg/ha sem irrigação (própria para 

agricultura de sequeiro) e produtividade de mais de 2.500 kg/ha com sistema de irrigação 

simples; 

Considerando todos esses fatores, a presente dimensão visa analisar a viabilidade de 

produção pela agricultura familiar da cultura da mamona na região do semi-árido, levando em 

conta os custos de plantio e da logística de entrega do produto à usina pública Governador 

Miguel Arraes de Alencar (USIB) e também a viabilidade econômico-financeira da unidade 
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fabril instalada no município de Pesqueira. Uma área estratégica denominada pelo MCT e 

MDA respectivamente Ministérios das Ciências e Tecnologia e do Desenvolvimento Agrário, 

como “Polo Agreste Pesqueira de Biodiesel” localizada no agreste pernambucano.  

3) Quanto a questão ambiental: colocar no centro da discussão a questão 

ambiental como principal força impulsionadora na busca de alternativas que se empreende 

para o desenvolvimento no país das energias renováveis.  

 
3. Polo agreste biodiesel em pesqueira (quadro institucional) 

 

Com a tendência à crescente utilização no mundo do biodiesel em substituição total ou 

parcial ao diesel mineral, o agronegócio do biodiesel no Brasil assumiu dimensões de política 

pública, revestindo-se de alto valor estratégico no que se refere à produção de energia a partir 

da biomassa, além de propiciar a geração de emprego e renda contribuindo dessa forma para a 

inclusão social (HOLANDA, 2004). 

A região nordeste despontou como espaço apropriado para a produção de oleaginosas 

devido as suas condições endafoclimáticas em especial para a ricinocultura.  Soma-se a isso, a 

disponibilidade de tecnologia desenvolvida pelo Centro Nacional de Pesquisa do Algodão 

(CNPA/EMBRAPA), com variedades melhoradas da mamona e sistemas de produção 

compatíveis com a agricultura familiar. 

A ricinocultura (cultura da mamona) em décadas passadas, juntamente com a 

cotonicultura, foram as principais alternativas para a agricultura de sequeiro no “semi-árido” 

pernambucano, sendo assim uma atividade identificada com a região.  

Em 1974, o agronegócio da mamona no Brasil atingiu o seu auge exibindo uma área 

cultivada de 640 mil hectares com uma produção de 573,1 mil toneladas. Nesse ano, 

Pernambuco registrou uma área de 110,2 mil hectares, com produção de 58,2 mil toneladas de 

mamona. Posteriormente a cultura caiu em declínio atingindo seu nível mais baixo em 1998 

com 60,9 mil ha de área colhida e quantidade produzida de apenas 14,1 mil toneladas 

(AZEVEDO, 2001). 

Na virada do milênio registrou-se um gradual crescimento para a cultura da mamona 

no país. Considerando que em 2005 a safra brasileira confirmou sua tendência ao crescimento 

(176,9 mil ton. e área colhida de 242,1 ha) pode-se concluir que a cultura está voltando a 

crescer no país (IBGE, 2005). 
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Inspirado nesse ambiente, o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) integrando-se 

ao PNPB, adotou como uma de suas estratégias, o financiamento de pequenas usinas de 

biodiesel para fins de produção em pequena escala.  Pernambuco habilitou-se para três dessas 

unidades, conceituadas como “usinas públicas”. Acolheram a iniciativa os municípios de 

Caetés, Pesqueira e Serra Talhada cada qual com a implantação de uma unidade industrial.  

A usina de biodiesel em Pesqueira, objeto de análise, foi construída com capacidade 

industrial para produção de 10.000 litros/dia e demanda por matéria-prima correspondente a 

25 ton. diárias de mamona (DIAS, 2005). Nessas condições, exige-se para viabilizar o 

suprimento, a participação de cerca de 2.500 agricultores com área cultivada de 3,0 ha por 

família, conforme recomenda a Embrapa, perfazendo uma produção anual entre 7.500 a 8.000 

ton. de matéria prima, considerando uma produtividade média para a mamona de 1.000 kg/ha. 

Em geral plantada consorciada com o feijão. 

Para viabilizar o funcionamento da usina de forma integrada à A.F, a estratégia 

arquitetada foi a organização de um Arranjo Produtivo Local (APL).  

Para o caso em tela, a articulação abrange 11 municípios na região do agreste reunidos 

sob a forma de consórcio intermunicipal que constitui um território reconhecido pelo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) como Pólo Agreste Pesqueira de Biodiesel - 

Pernambuco.  

A área agricultável do APL corresponde a cerca de 50% da superfície dos municípios 

do consórcio (291.459,8 ha de um total de 577.836,9 ha) ocupada por minifúndios, pequenas 

propriedades, assentamentos de reforma agrária e território indígena Xukuru. Esses grupos 

formando o público da agricultura familiar com quem se almeja trabalhar (NAVAES, A. 

2008). 

 
4. Quadro Referencial 

 

Nessa parte do trabalho tentar-se-á definir os contornos da análise que se pretende 

empreender sobre a noção estendida de viabilidade em projetos de desenvolvimento. 

Buscar-se-á discutir a importância de se ampliar os conceitos de viabilidade de 

projetos inserindo-se além do conceito de viabilidade econômica, a noção de factibilidade 

social e ambiental comumente negligenciada em estudos tradicionais de análise técnica de 

projetos.      
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4.1. A noção de viabilidade e suas dimensões em projetos de desenvolvimento 

 

Segundo Machado J. (2000)  

Na maioria das vezes, os projetistas observam a viabilidade 

técnico-econômica-financeira de um projeto, sem levar em conta 

diversas variáveis do ambiente (concorrencial e natural) que por 

sua relevância, poderiam mudar radicalmente o rumo a ser tomado 

ou afetar radicalmente o processo de tomada de decisão. 

Para contornar esse problema o autor propõe que, quando da elaboração de estudos de 

viabilidade em um projeto de desenvolvimento, sejam incorporados conceitos básicos de 

planejamento estratégico empresarial envolvendo técnicas de estudo de posicionamento da 

empresa nos mercados e no ambiente competitivo onde ela atua. 

A seguir, citando Gartner et al. (2000), Machado (2000) critica a forma tradicional 

adotada para análise de viabilidade de projetos encampada por bancos de desenvolvimento, 

entre eles o BNDES,  destacando que:  

... os tradicionais ítens da metodologia de análise de projetos (...) 

tais como mercado, localização, engenharia e análise econômico-

financeira, são insuficientes, pois provêm de uma época em que 

não havia a devida preocupação com o estudo das estratégias 

empresariais. 

Também é comum, em estudos econômico-financeiros levados a cabo por economistas 

com foco voltado apenas no “crescimento econômico”, omitirem-se importantes variáveis 

dentre elas as dimensões sociais e ambientais do empreendimento. 

Isso leva a conclusões errôneas do processo de desenvolvimento, muitas vezes 

privilegiando dimensões de ordem meramente econômica em detrimento de outras dimensões 

quizá mais importantes, dentro de uma visão de inclusão social que se almeja atingir com a 

aplicação de um modelo de desenvolvimento local.   

A polêmica estabelecida nos meios acadêmicos e institucionais sobre qual matéria-

prima adotar nos programas de produção de biocombustíveis no pais, estritamente no de 

biodiesel, (a soja deslocando a mamona no caso do semi-árido nordestino) evidencia esse 

aspecto conceitual que coloca face a face duas formas de ver o mundo: a primeira, 

defendendo o ideário neoliberalista, valorizando acima de tudo as forças de mercado em 

detrimento da dimensão social, ou seja, o mercado se encarregando de resolver todos os 
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conflitos, ditando os preços de troca, alocando de forma “racional e ótima” os fatores 

produtivos. Enfim, comandando as formas de melhor se produzir “economicamente”.  

A outra visão, a que defende a intervenção do estado na economia quando necessário, 

de sorte a proporcionar naquelas regiões onde as forças de mercado, devido a fragilidade de 

suas populações, corroboram para o acirramento das desigualdades sociais, garantindo a 

inserção de políticas públicas que promovam e assegurem a inclusão social. 

A luta entre dois modelos antagônicos de desenvolvimento: a dos que defendem o 

“estado mínimo” na economia ou, modelo neoliberal (sistema em colapso em todo o mundo, 

muito embora sempre se faça presente em maior ou menor grau em políticas de governos 

legitimamente eleitos nos tempos atuais) e a dos que defendem a noção de “estado 

necessário” ou “estado includente” adotando políticas públicas em função das diferentes 

situações socio-regionais.  

Todas duas visões estritamente analisadas nos limites e preceitos que regem uma 

economia de mercado ou, modo de produção capitalista.  

Outra dimensão muito importante em geral ignorada (ou minimizada sua importância) 

nos estudos tradicionais de viabilidade econômica é a questão ambiental. Os governos em 

geral, mesmo os adeptos de uma politica social mais inclusiva, apesar do discurso em 

contrário, não hesitará em aprovar um projeto com impacto ambiental desfavorável em nome 

da criação de emprego e renda para as populações.  

Numa alusão clara de que os problemas ambientais vêm sempre em segundo plano, 

primeiro os econômicos. Ou seja, que podem ser resolvidos posteriormente mediante uma boa 

“gestão ambiental” nas empresas. O que é duvidoso! 

 

4.2. Teoria econômica da produção 

 

A teoria da produção segundo Hoffmann, R. (1987) fornece os princípios básicos para 

a análise dos custos de produção, da oferta de bens e serviços e da demanda pelos fatores de 

produção. 

Ela trata do estudo da unidade produtiva da economia – a firma ou a empresa – e visa 

proporcionar ao produtor ou empreendedor, a base racional necessária para a tomada de 

decisão.  
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Ela consiste na análise de como o empreendedor, dado um certo nível de tecnologia 

conhecido, combina vários insumos para produzir determinado produto de um modo 

economicamente eficiente.   

A Teoria da Produção tem por objetivos, 1) determinar a utilização ótima dos recursos 

produtivos colocados à disposição do empresário; 2) indicar os meios e métodos a serem 

empregados para se atingir essa utilização ótima, partindo da utilização atual dos recursos 

produtivos.    

 

4.2.1. Definição de produção em economia 

 

Produção é todo processo pelo qual determinados bens ou objetos econômicos (fatores 

de produção) são transformados em outros, denominados produtos. 

Essa transformação deve ser entendida no seu sentido mais amplo possível. 

Compreende qualquer transformação química, física, espacial ou temporal (transporte e 

armazenamento) que crie utilidade, ou seja, que aumente a capacidade dos bens e serviços em 

satisfazer as necessidades humanas. 

Assim, o transporte de um bem aumenta sua utilidade (colocando-o próximo a um 

eventual mercado consumidor).  

O armazenamento aumenta também a utilidade do bem tornando-o disponível para 

quando o consumidor necessitar. 

Decidindo quanto de trabalho (mão de obra) e capital (equipamentos, matérias-primas, 

etc) aplicar na produção de um dado bem X, assume-se que a empresa desejará produzir o 

máximo tecnicamente possível com as quantidades disponíveis dos insumos.  

Assinale-se que a Teoria da Produção é uma análise a um dado nível de tecnologia 

conhecido e dominado. 

 

4.2.2. A função de produção 

 

A função de produção é uma relação que mostra a quantidade máxima de produto que 

pode ser obtido a partir de um determinado conjunto de insumos, para uma dada tecnologia 

disponível, por unidade de tempo. 



Feasibility of castor oil insertion in biodiesel production programs: the case of the semi-arid. 
Moraes Filho, R. A. de; Silva, A. M. N. da; Alves, R. da S. 

Custos e @gronegócio on line - v. 7, n. 2 - May/Aug - 2011.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

11

Simbolicamente a função produção é representada por Y = F (X1, X2, X3,....., Xn) em 

que Y é a produção medida em unidades físicas e onde X1 a Xn são as quantidades dos fatores 

variáveis empregadas.  

O estudo da produção se inicia considerando somente um fator variável e os demais 

constantes. 

Simbolicamente teríamos Y = F (X1/X2, X3,....., Xn ou simplesmente Y= F(X).  

Isso é o que se faz na experimentação agrícola quando se estuda a influência sobre a 

produtividade do espaçamento utilizado, número de sementes por cova, nível de adubação, 

irrigação, efeito de defensivos agrícolas e de outros tantos fatores sobre os níveis de produção.  

 

4.3. Influência dos custos de transporte na viabilidade econômica de linhas distintas de 

exploração agrícola (Modelo de Análise em Programação Linear)  

 

Com base no lucro presumido por unidade produzida de uma dada cultura e nos custos 

de transporte da produção ao local de venda dessa produção, pode-se fazer algumas 

considerações a respeito das distâncias em relação ao mercado, nas quais torna-se 

compensadora (ou não) a exploração de determinada atividade, utilizando-se a técnica em P.O 

(Pesquisa Operacional) de Programação Linear. 

Considere-se como ilustração os dados do quadro abaixo (Quadro 1) referente a duas 

linhas distintas de exploração ou atividades agrícolas quaisquer. Admite-se nesse modelo que 

o custo de produção (englobando o custo de transporte de aquisição de insumos para a 

produção) independe da distância entre o local de fabricação dos produtos e de compra desses 

insumos. Isso pode ser verdade uma vez que relativamente próximo ao local de produção, 

sempre se vai encontrar um comércio que disponibilize os insumos necessários ao plantio, ou 

o próprio governo os disponibilizará (sementes selecionadas, adubo necessário, defensivos 

agrícolas) através de suas agências de pesquisa (IPA, EMBRAPA e outras).    
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Quadro 1 – Modelo de Programação Linear – Aferição do lucro obtido com duas 

culturas diferentes e suas vendas ao mercado consumidor (considerando a influência dos 

custos de transporte do local de produção ao local de consumo) 

Linhas de 

produção ou 

culturas 

Lucro por ha (sem 

considerar os custos de 

transporte - dado em R$/ha) 

Custo de transporte por 

Km rodado da quantidade 

produzida por ha 

Cultura C1 L1  C1 

Cultura C2  L2  C2 

   

Admita-se que L1 > L2 e que C1 > C2 

Tem-se assim o seguinte sistema de equações: 

Lucro total de C1 é dado pela expressão YC1 = L1 + C1*X  

Lucro total de C2 por sua vez é igual a YC2 = L2 + C2*X (sendo X a distância 

variando em km). 

Antes de considerar os custos de transporte, ou seja, considerando o produto vendido 

no local de produção com X em km igual a zero, vê-se que a cultura C1 é a mais rentável que 

a cultura C2. 

Com efeito, YC1 = L1 contra YC2 = L2; logo, YC1 > YC2 dado que por definição, L1 > 

L2. 

Por outro lado a Cultura C1 é também a que apresenta maior custo de transporte visto 

que o valor C1 > C2.   

Então, para YC1 = 0 tem-se X = L1/C1 e para X = 0; YC1 = L1  

Da mesma forma, para: 

 YC2 = 0 tem-se X2 = L2/C2 e para X = 0; YC2 = L2 

Plotando esses pontos notáveis segundo os eixos X, Y, representando Y (lucro por ha 

dado em R$) e X (distância em km) temos o gráfico 1 como segue.  
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Gráfico 1 – Lucro de culturas considerando os custos  

   de transporte em função da distância  

 

Pode-se perceber sobre esse gráfico conforme já foi reforçado, que na hipótese de 

venda da produção no local onde é produto é fabricado, isto é, considerando a venda direta 

sem custos de transporte, a cultura C1 é mais lucrativa (Lucro L1) que a cultura C2 (Lucro 

L2).    

O ponto de coordenadas P(X1,Y1) é o ponto onde os lucros (Y1) são iguais para as 

duas culturas a uma distancia de X1 km.  

A partir dessa distância a cultura C1 representada pela reta L1 X2 passa a ser menos 

rentável que a cultura C2 representada pela reta L2 X3. 

O ponto X2 é o limite em km a partir do qual a cultura C1 passa a obter rendimentos 

negativos. 

O ponto X3 > X2 é a distância em km a partir da qual a cultura C2 passa a acumular 

prejuízos caso venha a ser comercializada para um mercado a uma distância maior que X3.  

Esse modelo considerando os custos logísticos em função da distância, vai ser 

utilizado para calcular o rendimento médio dos agricultores familiares para transportar a 

mamona de suas propriedades para vendê-la no local de instalação da USIB (Usina Pública de 

Fabricação de Biodiesel Governador Miguel Arraes) em Pesqueira.  

 

 

 

P 

Y 

Cultura 

Cultura 

Y1

X 

           X1                            X2=L1/C1                      X3=L2/C2         

YC2 = 

L  

 YC1 = 

L  
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4.4. Estudo da viabilidade econômico-financeira de fabricação de biodiesel a partir da 

mamona no Polo Agreste em Pesqueira /PE  

 

O cálculo de viabilidade de um projeto ou escolha de alternativas entre dois ou mais 

projetos, é feita através de uma análise econômica envolvendo critérios de eficiência de 

desempenho das atividades do empreendimento em exame. 

O critério para avaliação econômica, entretanto pode ser privado ou social. 

Primeiramente deve-se ressaltar, segundo frisa  Pomeranz, L. (1985), que se trata em 

ambos os casos, de um critério de eficiência. Diferente do que se pode interpretar à primeira 

vista (o de ser o critério social menos eficiente que o privado).  O que distingue o critério 

social do privado é o fato de que a eficiência que se busca com a análise social é considerada 

do ponto de vista da economia como um todo e não do ponto de vista do projeto em si (maior 

lucro para a usina de fabricação de biodiesel, por exemplo). 

Isso é admissível uma vez que se sabe que em todo o mundo a fabricação de biodiesel 

é uma atividade inviável do ponto de vista estritamente econômico. Todos os governos 

retiram os impostos dessa atividade para dar fôlego e consolidar os empreendimentos ao 

longo do tempo. É assim, na Alemanha, maior produtor de biodiesel no mundo, na França, e 

não é diferente no  Brasil. Ademais no Brasil, conforme já foi mencionado, mesmo a 

fabricação do diesel proveniente do petróleo (diesel mineral) que é mais caro que seu 

congênere, a gasolina, essa fabricação é subsidiada pelo governo com a retirada total de 

impostos.  Não poderia ser diferente para o biodiesel, portanto! 

Voltando ao método de avaliação, de acordo com as duas visões (social e privada), em 

todos os dois casos têm-se um fluxo de receitas (benefícios) e outro de dispêndios (custos). O 

que pode se diferenciar nos dois métodos de avaliação é a forma como esses fluxos (de 

benefícios e de despesas) são estimados.  

Na avaliação privada os fluxos de receitas e dispêndios são estimados a preços de 

mercado, nas condições em que ele (o mercado) funciona. Sem nenhuma intervenção do 

Estado nessa economia.  

Já na avaliação social, estes preços são substituídos por preços sociais que reflitam 

melhor a escassez relativa dos fatores num mercado sujeito a um processo de planejamento de 

desenvolvimento.  Que é bem o caso do APL do Polo Agreste (para fabricação) de Biodiesel 

em Pesqueira.     
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O que se busca nessa análise é, essencialmente, a eficiência na alocação dos recursos 

sociais. 

Isso explica porque sob um ponto de vista privado a empresa de fabricação de biodiesel (isso 

já ocorreu em diversas oportunidades na região) busca adquirir a matéria-prima a um preço 

muitas vezes inferior aos custos sociais de sua produção (o que termina por inviabilizar o 

plantio dessa matéria-prima pela agricultura familiar). 

Voltando à questão da metodologia, em ambos os casos citados da visão privada e/ou 

social, cabe indicar critérios quantitativos para avaliação do empreendimento em termos de 

eficiência, cujos critérios são utilizados de maneira idêntica nas duas visões. O que muda 

fundamentalmente, como já explicitado, é a forma ou o modo como os “benefícios” e os 

“dispêndios” para o projeto, são estimados. 

 

4.4.1. Métodos de avaliação econômica de empreendimentos 

 

Entre os métodos de avaliação que consideram a variação do capital no tempo, os de 

uso mais frequentes são: o método do Valor Atual (VA) ou, do Valor Presente Líquido (VPL) 

e o método da Taxa Interna de Retorno (TIR) ou, taxa de retorno intrínseca. 

Outro método de uso frequente é o critério do tempo de retorno (T) do capital 

investido (payback period). Este se define como o espaço de tempo necessário para que a 

soma das receitas futuras (trazidas para seu valor atual) iguale ao valor do investimento 

inicial.  

O VPL é um método que consiste em trazer para o valor presente atual todas as 

parcelas de Receitas menos os Custos (Receita líquida) de um fluxo de caixa futuro a uma 

taxa de juros vigente (taxa de retorno ou taxa de descontos) (Moura, L. 2003). Com sinal 

negativo é considerado o gasto inicial ou investimento (I). Quando esse investimento é feito 

em muitos meses e não apenas no início do projeto uma única vez, a formula mais completa 

que espelha essa situação para cálculo do VPL é:  

 

FCt =  Fluxo de caixa líquido 

TMA  = Taxa Mínima de Atratividade 

Inv  = Investimento 

j = 0, 1, 2, 3, 4..., n. 
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Tomada de decisão: para o caso em que VPL > ou igual a 0, pode-se dizer que o 

projeto tem viabilidade. Quando o caso for de comparação entre dois projetos, deve-se optar 

pelo de maior Valor Presente Líquido (VPL). 

A TIR é a taxa i que é obtida quando o VPL for igual a zero (0). Ou seja, computadas 

todas as receitas e todos os custos do projeto mais seus investimentos e trazendo tudo para o 

valor presente atual, a TRI representa a taxa de desconto calculada de sorte que o VPL seja 

nulo ou igual a zero. Quanto maior a TIR significa dizer que o capital empregado no 

empreendimento (dividendos, trabalho e demais fatores de produção) está sendo bem 

remunerado.  

O método do Período de Retorno do Investimento (T) ou (payback period) indica o 

tempo necessário de operação do sistema até que o empreendimento recupere o capital 

investido. 

A fórmula é dada por: T = I / R onde;  

                             T = Tempo de retorno do capital 

                       I = Valor do investimento efetuado 

                       R = Receita anual constante auferida pelo projeto  

Quando R não for constante anualmente, tem-se: 

                                      n                                        

                                      Σ  Rj  =  I   

                                      j = 1, 2, 3, ... n.                                     

Entre várias alternativas comparáveis, será preferido o projeto onde (T) seja menor. 

Esses métodos ou modelos quantitativos de análise serão aplicados para a avaliação 

econômico-financeira do processo de fabricação de biodiesel a partir da mamona pela usina 

pública (USIB) em Pesqueira.  

 

4.4.2. Valoração Econômica Ambiental 

 

Segundo Piller (1993) apud Mattos, K. e Mattos, A. (2004, 22), “o valor econômico do 

ambiente ultrapassa o valor apenas de uso de bens e serviços da natureza (seu valor imediato, 

o serviço prestado) e deve integrar o valor relacionado, quer à utilização futura, mesmo que 

opcional, quer a uma não-utilização do ambiente”.   
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Mattos e Mattos (2004) em seu trabalho, endereçam uma expressão matemática com o 

fim de avaliar o Valor Econômico Total (VET) de um recurso ou de uma ação sobre o meio 

ambiente.  

Para eles, tem-se que:  

 

onde; VET = Valor Econômico Total; VU = Valor de Uso; VNU = Valor de Não-Uso.  

Por seu turno o VU (Valor de Uso) dividindo-se ainda em três parcelas configurando a 

expressão conceitual seguinte:  

 

 

onde; VUD = Valor de Uso Direto; VUI = Valor de Uso Indireto; e, VO = Valor de Uso 

Potencial ou de Opção.  

Ainda, o VNU (Valor de Não-Uso) subdividindo–se conceitualmente em: VL = Valor 

de Legado (recurso disponível no meio ambiente proporcionando a outras pessoas se 

benericiarem desse recurso no futuro) e VE = Valor de Existência (definido como recurso 

presente no meio ambiente independentemente de sua perspectiva de uso ou não-uso).  

Esses conceitos proporcionam um referencial para a análise do valor econômico 

ambiental de ações sobre o ambiente natural de um empreendimento.  

Quanto aos métodos de valoração dessas quantidades, Merico (1996) apud Mattos e 

Mattos (2004) ensina que, em geral (tais métodos) não possuem classificação rígida, podendo-

se utilizar vários enfoques na aplicação dos métodos, dependendo dos propósitos.  

Esses conceitos serão utilizados no presente ensaio para se fazer uma análise 

qualitativa do impacto da ação (fabricação de biodiesel no semi-árido nordestino) no que 

tange aos aspectos ligados à melhoria da Matriz Energética Veicular (MEV) no Brasil.   

 
5. Metodologia 

 

Trata-se de um estudo utilizando a técnica de pesquisa-ação que envolve a 

participação direta dos autores nos trabalhos de construção estruturada do APL (Polo Agreste 

Pesqueira) para produção de biodiesel na região do semi-árido pernambucano a partir da 

mamona. Envolve o desenvolvimento de ações de mobilização e sensibilização de grupos de 

agricultores familiares, representações da sociedade civil e do poder público local sobre a 

VET = VU + VNU 

VET = (VUD + VUI + VO) + VNU 
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égide da implantação de usinas públicas levadas a efeito pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT) como instrumento de integração da agricultura familiar ao PNPB.   

As análises e reflexões aqui apresentadas estão respaldadas em dados secundários 

extraídos de pesquisa bibliográfica e documental, mas também de dados primários recolhidos 

a partir de informações obtidas em campo com realização de entrevistas junto aos diferentes 

atores, bem como de informações diretamente coletadas junto ao Grupo de Trabalho (GT) 

formado para organização do APL/BIODIESEL. Todos esses dados serviram para se levantar 

o estado da arte sobre o APL em construção, os trabalhos de pesquisas agronômicas e 

agroecológicas levadas a cabo ela: Embrapa, IPA, Petrobrás Biocombustível, Poder Público 

(Prefeituras e Governo) e Sociedade Civil na tentativa de edificação do Polo Agreste de 

Biodiesel em Pesqueira.  

O período de observação considerado, contando quatro anos a partir do início das 

ações em 2006. 

Os dados assim coletados foram submetidos a uma análise quantitativa a partir dos 

modelos de cálculo da viabilidade econômico-financeira do empreendimento do ponto de 

vista fabril mas também uma análise interpretativa de conteúdo, técnica de cunho qualitativa, 

para o tratamento de dados que visa identificar e sobretudo interpretar o que está sendo dito a 

respeito de determinado tema, segundo Vergara (2005, p.15). Cálculos foram também 

efetuados utilizando-se um modelo de programação linear para estudo da viabilidade da 

produção da mamona pela A.F considerando os custos de transporte para deslocamento da 

matéria-prima até o local de aquisição (USIB) com vistas à produção industrial do biodiesel, 

propriamente dito. Os modelos de avaliação de projetos tiveram as referências dos seguintes 

autores: Pomeranz, L. (1985); Hoffmann, R. (1987); Machado J. (2000); (Moura, L. 2003); 

Mattos, K. & Mattos, A. (2004). 

 

6. Resultados e Discussão 

 

O estudo efetuado tratou de analisar a factibilidade da utilização da mamona como 

matéria-prima por excelência a ser adotada nos programas de fabricação de biodiesel no semi-

árido pernambucano segundo três perspectivas, a saber: a dimensão sócio-econômica, a 

viabilidade técnico-financeira (do plantio para os produtores e da fabricação industrial do 

biodiesel propriamente dita pela usina Governador Miguel Arraes), e aspectos da análise 

ambiental.   
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6.1 Discussão entre a visão de crescimento econômico versus viabilidade social-inclusiva 

da mamona nos programas de produção de biodiesel no semi-árido 

 

Nessa parte vai-se analisar à luz de argumentos concretos os contra-pontos que a visão 

meramente econômica coloca frente à visão social-inclusiva na definição de matérias-primas 

para os programas de produção de biodiesel no pais. No semi-árido pernambucano, recaindo a 

escolha dessa matéria-prima sobre a mamona e as críticas sofridas a esse respeito pelos 

opositores ao programa.    

Com efeito, não obstante a mamona ter sido eleita mediante estudo técnico da 

Embrapa como leguminosa por excelência para a região no que tange a fabricação de 

biodiesel, esse tipo de matéria-prima segue sendo criticada por grupos que defendem com 

intransigência a soja, como leguminosa mais “promissora” para a produção do 

biocombustível, o biodiesel. Defendem também o algodão, não obstante a cultura ter sido 

praticamente banida do semi-árido nordestino na década dos anos 70 devido a praga do 

bicudo.  

Voltando a questão da soja diga-se de passagem hoje, mais de 90% do biodiesel 

fabricado no país provém desse tipo de leguminosa. 

Mas é justamente essa tendência que o governo atual, professando uma doutrina de 

estado includente, deseja reverter. Não para coibir a produção do biocombustível pela 

utilização da soja, especialmente nas regiões onde seu plantio prevalece (o que seria um 

contrassenso) mas sim, para aumentar proporcionalmente a participação de outras 

leguminosas nos programas de produção (incluindo ai a mamona) como fator de inclusão 

social. Há um mercado interno crescente de 44 bilhões de litros/ano para misturas ao diesel 

(B100) e o pais apenas fabrica algo em torno 2 bilhões de litros (dados de 2009).  

Um espaço, portanto onde cabem todas as iniciativas.  

Oleaginosas como a soja ou o algodão são defendidas por esses grupos em detrimento 

da mamona como alternativas “mais viáveis” que falam sem tecer nas análises nenhuma 

consideração com respeito a dimensão social do programa, nem à cultura local de identidade 

com o plantio da leguminosa.  

Como é sabido, a soja é uma cultura pelo modo atual de produção (utilização de 

grandes extensões de terras e maquinaria moderna para colheita) altamente concentradora de 
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renda porquanto o uso da mamona como matéria-prima nos programas, encerra um 

indiscutível componente social, além de a soja estar enquadrada na categoria de produto 

alimentício, ligada à cadeia nutricional humana. O que de saída já seria uma condição 

desfavorável que deveria ser levada em conta quando se estiver tratando de “agricultura de 

energia”.  

A mamona ao contrário é definida como erva selvagem, portanto, não concorre com 

alimentos, e no Brasil ocuparia as áreas que já ocupa atualmente. Não exige tratos especiais e 

tem tecnologia de plantio simplificada compatível com o nível de conhecimento da 

agricultura familiar (AF) que a domina. E mais ainda, vai ser plantada no Polo Agreste em 

Pesqueira, consorciada com outras culturas em consonância com o programa de segurança 

alimentar em desenvolvimento na região.  

Fazendo apelo aos elementos conceituais desenvolvidos para explicar o fenômeno do 

conflito  de opiniões incessante em torno de qual matéria-prima privilegiar no programa, do 

que se pode depreender, deve-se em função de uma visão de estado includente, insistir para o 

semi-árido na viabilidade da leguminosa cientificamente escolhida pela Embrapa, a mamona.  

Com vistas à consolidação do Polo Agreste para Fabricação de Biodiesel em Pesqueira 

é necessário por parte do governo a adoção de políticas públicas que garantam (conforme já 

vêm sendo postas em prática) as seguintes ações: 1) pesquisa de novos cultivares; cada vez 

mais rentáveis (mínimo de 1.000 kg/ha) adequados aos níveis pluviométricos da região, 2) 

bancos de sementes; com o fim de garantir ao agricultor familiar um plantio que proporcione 

a produtividade aventada nas pesquisas agronômicas levadas a cabo pela Embrapa, 3) 

assistência técnica ao agricultor; para plantio da leguminosa consorciada com o feijão ou 

outra cultura, com o fim de garantir um manejo adequado e os preceitos que se quer respeitar 

de consonância com o Programa de Segurança Alimentar, 4) fomento e assistência à formação 

de cooperativas; para o fortalecimento do trabalho agrícola e paulatino empoderamento dos 

agricultores, 5) política de preços mínimos; para garantir ao produtor remuneração justa pelos 

esforços empreendidos, e 6) política de crédito; dentre tantas outras ações institucionais. 

 

6.1.1. Pesquisa Agronômica no Polo Agreste Biodiesel em Pesqueira 

 

No que respeita a pesquisa de novos cultivares, a Embrapa presente na região, definiu 

três possibilidades para o semi-árido, a saber: BRS NORDESTINA e BRS PARAGUAÇÚ 

que “possuem porte médio (altura variando de 1,80 a 2,40 m), teor de óleo acima de 47%, 
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sementes grandes e de cor preta, frutos semi-deiscentes (secam no cacho) e produtividade 

potencial acima de 1.500 kg/ha em sequeiro (desde que ocorram condições normais de 

inverno e manejo cultural adequado”. As duas cultivares são apropriadas para o plantio 

consorciado, com boa tolerância à seca e ciclo produtivo de 250 dias.”.  

A Embrapa ainda propõe, para o plantio isolado, se utilizar a cultivar BRS ENERGIA 

que apresenta segundo seus estudos “teor de óleo acima de 48%, sementes pequenas de cor 

bege e rajadas, frutos indeiscentes (secam no cacho e não desgranam naturalmente), 

produtividade potencial em condições de inverno normal e manejo adequado, acima de 1.800 

kg/ha sem irrigação, média tolerância à seca e ciclo produtivo de 100 a 120 dias” (Cartaxo, 

2007, p. 30). 

Todas essas cultivares foram definidas mediante pesquisa científica, utilizando 

técnicas adequadas de experimentação agrícola conforme recomenda a teoria econômica 

através da função  Y = F (X1/X2, X3,....., Xn,    onde X1 a Xn são as quantidades empregadas de 

fatores variáveis e o exprimento se dando variando-se por cada vez um determinado fator, 

mantendo os demais constantes segundo a equação: Y = F (X1 /X2, X3, X4....., Xn ) conforme 

normalmente se faz na boa experimentação agrícola quando se estuda a influência de fatores 

considerados importantes sobre os níveis de produtividade da cultivar em epígrafe. 

No estudo o qual a Embrapa definiu as três principais cultivares (de mamona) para o 

semi-árido nordestino, a pesquisa foi empreendida mediante experimentação de campo com a 

produtividade da respectiva cultivar medida em função de variáveis tais como: espaçamento, 

número de sementes por cova, níveis adequados de adubação (com irrigação, sem irrigação) e 

tantas outras.  

Tais como na pesquisa agronômica sobre os cultivares mais adequados para o semi-

árido pela Embrapa, todas as demais ações citadas (bancos de sementes, assistência técnica ao 

agricultor, formação de cooperativas , política de preços mínimos etc.) encontram-se em 

desenvolvimento na construção coletiva e estruturada do Arranjo Produtivo Localizado (APL) 

que se intenta consolidar para o Polo Agreste Biodiesel em Pesqueira sob a égide de uma 

governança institucionalizada onde atuam as forças vivas da economia local bem como a 

representação governamental das três esferas de poder (Federal, Estadual e Municipal).  
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6.1.2. A política de preços mínimos adotada para aquisição da matéria-prima 

 

Para a aquisição da matéria-prima destinada a suprir a unidade fabril, tendo em vista 

os programas de produção, a usina do Polo de Pesqueira, que no caso é uma usina pública, vai 

garantir para os agricultores plantadores de mamona (acordo firmado publicamente e lavrado 

em cartório com o sindicato) um preço mínimo, caso o preço de mercado fique abaixo do 

patamar considerado limítrofe. Com a adoção dessa política dentro de uma visão social o 

governo garante uma espécie de seguro agrícola para a agricultura familiar que não terá, por 

força desse acordo, grandes prejuízos caso haja nas bolsas de valores uma flutuação 

desfavorável de preços da matéria-prima (a mamona) por longo tempo. Para o caso das áreas 

do entorno do projeto, o preço de mercado da mamona é ditado pela bolsa de Irecê na Bahia.  

É a proposta de forma de agir de um governo que se quer includente na execução de 

suas políticas públicas. Quando necessário o governo intervém cobrindo socialmente os 

preços naquele período específico de tempo, garantindo a continuidade da atividade para 

milhares de agricultores familiares, ao contrário da postura neoliberal que advoga o pronto 

“fechamento” da empresa “ineficiente” mesmo que essa ineficiência seja apenas momentânea 

ou episódica.      

Não é de estranhar assim, que muitos estudos de viabilidade que tratam da fabricação 

de biodiesel a partir da biomassa e, em especial da mamona, sob a égide de análises que 

levam apenas em consideração a questão privada e seus preços de mercado sem a devida 

regulação do estado quando necessário, findem por concluir que a mamona é inviável frente a 

outras leguminosas “mais solidificadas” no mercado como por exemplo, a soja.     

 

6.2. Estudo de viabilidade econômico-financeira do plantio de mamona considerando os 

custos de transporte para entrega da matéria-prima na USIB  

 

O cálculo da viabilidade econômico-financeira do cultivo da mamona pela agricultura 

familiar computando-se os custos de plantio e transporte da matéria-prima para entrega no 

local de processamento em Pesqueira (USIB), deve considerar as seguintes variáveis: a) custo 

por hectare da produção agrícola; e b) custo de transporte da matéria-prima (Quadro 2). 

Também o preço médio de compra do quilo da mamona; a produtividade média dos plantios 

por hectare e as distâncias dos plantios em relação ao local de entrega da matéria-prima para 
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processamento. Conforme se pode ver no quadro 2 nos dados apresentados para os custos de 

produção de um hectare de mamona consorciada com o feijão, segundo estimativas da 

EMBRAPA computando-se os custos da mão-de-obra e dos insumos, tem-se um valor 

calculado de R$ 756,60.  

 

Quadro 2 – Custos do plantio da mamona e custos de transporte da matéria-prima 

 

 

Fonte: Dados da Embrapa (Adaptação do autor)  
 

 

Como custo de transporte por km rodado para transportar a produção de 01 hectare da 

matéria prima tomar-se-á no estudo, o valor R$ 0,75. Preço estimado ainda sem negociação, a 

partir de uma média de fretes cobrados por empresas de transporte por Km rodado (custo 

provisório para efeito de teste de sensibilidade do modelo em programação linear). 

Ainda, como preço médio de aquisição da matéria-prima (a mamona) , o valor R$ 1.20 

/kg correspondente ao preço para o quilo da mamona cotado na bolsa de Irecê em maio de 

2010. Esse preço tem variado inclusive para mais, chegando até a R$ 1,30 em alguns 

momentos na referida bolsa.  

Considerar-se-á ainda para fins de cálculo os seguintes parâmetros: produtividade 

média de 1.000 kg/ha para a mamona que é a anunciada tecnicamente pela Embrapa tomando-

se como padrão, solo com boa fertilidade (uso pela A.F de fertilizantes naturais), plantio com 

semente de qualidade (banco de sementes) e pluviosidade adequada (normal da região de 

sequeiro – 350 ml/ano). 

Culturas 
(plantio de mamona 

consorciada com o feijão) 
 

Custos dos serviços e 
insumos 

Custos de transporte 
(transporte da produção de 01 

ha /km) (01 ha plantado) 

Custo total 756,60    100% R$ 0,75 
 
 
 
 
 

Serviços 

Terceiros 
(aração, 

gradagem, 
coveamento) 

 
240 

 

 
   30% 

  
 

 
 

Participação percentual dos 
custos (serviços /insumos) 

 

Agricultor 
(capinas, 
colheita, 

beneficia-
mento) 

 
470 

    
   63% 

 

Sub- Total 700,00    93%  

Insumos Sementes 
Sacaria 

 
56,60 

     
7% 
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Para o feijão, a produtividade adotada é a de 400 kg/ha segundo a Embrapa e preço 

médio de aquisição no mercado equivalente a R$ 1,50/kg.  

Com base nesses valores é possivel discutir a influência dos custos de transporte na 

lucratividade de exploração das culturas (mamona /feijão) segundo o modelo de análise, como 

a seguir se apresenta.  

 

A  fórmula é dada por: Y = RL – Ctr * X  onde:  

 

Y = lucro líquido da produção obtida em 01 ha plantado levando-se em consideração 

os custos de transporte da matéria-prima ao local de processamento (calculado em função da 

distância em quilômetro);  

RL = Renda Líquida ou lucro da quantidade produzida por hectare comercializada no 

local da produção (sem custos de transporte); 

Ctr = Custo de transporte por quilômetro da quantidade produzida em 01 hectare; 

X = Distância em quilômetros. 

Por sua vez RLíquida � é igual a Renda Bruta (apurado obtido com a venda da produção 

sem levar em conta os custos de produção) – Custos de produção, ou seja: RLíquida = RBruta – 

Cprodução 

Substituindo na fórmula os valores calculados constantes no Quadro I e os definidos 

como parâmetros pela Embrapa e tomados como média para fins da presente pesquisa, tem-

se: 

RLíquida = RBruta – Cprodução = [(1.000,00 * 1,2) + (400,00 * 1,5)] – 756,60 = (1.200,00 + 

600,00) - 756,60 = 1.800,00 – 756,60 = 1.043,40  

Esse modelo considera, recapitulando, que a produtividade média alcançada é de 1.000 

kg/ha para a mamona e de 400 kg/ha para o feijão; 

Considerando agora a inclusão dos custos de transporte tem-se a  equação:  

Y = 1.043,40 – Ctr * X    

Admitindo-se o valor de R$ 0,75 como preço do quilômetro rodado da quantidade de 

mamona produzida em 1 (um) ha pela agricultura familiar, tem-se: 

 

Y = 1.043,40 – 0,75 * X     (1) 

Resolvendo agora a equação, obtem-se; 
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Para X = 0 ou seja, para o produto vendido no ponto de produção sem deslocamentos, 

ou ainda, com distância zero; 

Y = 1.043,40 – 0,75 * 0 = 1.043,40 (valor do apurado ou lucro líquido � R$ 1.043,40) 

Cabe agora descobrir qual a distância máxima a esse custo de transporte, cujo lucro 

será nulo. Ou seja, qual a distância em quilômetros cujo custo de transporte será igual ao lucro 

líquido obtido com a produção de 01 hectare de mamona no local de produção, sem 

deslocamento? 

Tem-se então: 

Para Y = 0 ou seja; 1.043,40 – 0,75 * X = 0; tem-se que  

X = 1.043,40 / 0,75 =  1.391,21 km  

Isso significa que a uma distância superior a 1.391,21 km seria inviável deslocar a 

produção de mamona para a fabricação de biodiesel posto que o ganho passaria a ser negativo 

ou seja,  contrairia prejuízo.   

A equação (1) permite calcular a lucratividade de cada produtor rural com o plantio da 

mamona (em consórcio com o feijão) em função da distância real de sua propriedade em 

relação ao local de entrega da matéria-prima. Quanto mais perto do local de processamento, 

maior sua rentabilidade.  

Considerando sob a equação (1) uma distância média (Xm) de 60 Km para os plantios 

inseridos dentro do Consórcio Municipal fica-se com: 

 

Y = 1.043,40 – 0,75 * Xm  = 1.043,40 – 0,75 * 60 ; d’onde   

Y = 1.043,40 – 49,5 ; ou 

Y = 998,4  

Esse lucro poderá ser ainda mais expressivo com uma negociação adequada dos custos 

de transporte baixando seu valor unitário por km rodado.  

Graficamente pode-se ver essa equação linear conforme apresentada no Gráfico 2. 
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Grafico 2 – Receita líquida do plantio e entrega da mamona em função da distância 

 

 

Esse valor (998,40) dividido por 12 meses é igual a R$ 83,28.  

Considerando que são três hectares por família o recomendado pela Embrapa, tem-se 

assim um valor mensal adicional para o agricultor de R$ 249,60 (R$ 83,20 x 3) o equivalente 

a 48,9% (49%) do salário mínimo (base de cálculo, ano de 2010 -> Sal. Mín. R$ 510,00). 

Valor, portanto favorável ao agricultor familiar mesmo assumindo os custos de 

transporte. O que comprova, com manejo adequado, a viabilidade financeira do plantio da 

mamona para a agricultura familiar com vistas a sua inserção nos programas de produção de 

biodiesel. 

Essa equação é, entretanto genérica. Ela permite se saber qual o lucro de cada plantio 

em função de sua distancia do mercado consumidor, ou seja, a USIB. 

Assim, por exemplo, tomando-se a equação (1) uma propriedade distante 30 km da 

usina, auferirá um total de:  

Y = 1.043,40 – 0,75 * X    (1)    

ou seja ;  Y = 1.043,40 – 0,75 * 30 ; d’onde : Y = 1.043,40 – 22,5 onde Y = 1.020,90  

Dividindo esse valor por 12 meses e multiplicando por 3 devido a hipótese de cultivo 

de três hectare por família, teremos um acréscimo na renda mensal do agricultor de exatos: 

R$ 1.013,40 / 12 = R$ 85,07 * 3 = R$ 255,22 ou seja 50,24% (50%) do salário mínimo 

(R$ 510,00 / ano base 2010).     

0 

(998,40) Lucro Líquido = R - Ct  

Receita 
bruta                   

{ 

Custos  
Trans-

porte p/ 
60 km    

60 km  1.391,21 km     30 km 

(1.043,40)  
Y 
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Considerando o salário mínimo atual (2011) de R$ 545,00 ter-se-á para um plantio 

situado a 30 km da usina de biodiesel em Pesqueira (USIB); R$ 255,22 / R$ 545 = 46,83% ou 

seja, aproximadamente 47% do S.M atual / ano base 2011. 

E os cáculos se sucedendo, assim por diante, com base na equação (1), customizada 

em função dos parâmetros de custo e da distância X em quilômetros, a saber:  

Y = 1.043,40 – 0,75 * X   (1)  

 

6.3. Estudo da viabilidade econômico-financeira de fabricação industrial de biodiesel a 

partir da mamona no Polo Agreste em Pesqueira /PE 

 

A análise de viabilidade da mamona quanto a sua parte industrial para fabricação do 

biocombustível, será elaborada considerando o cálculo do: a) VPL (Valor Presente Líquido); 

b) da Taxa de Retorno Interno do projeto; e, c) do tempo de retorno do capital investido no 

empreendimento (Payback).  

Tudo em conformidade com o modelo de viabilidade econômico-financeira proposto 

no referencial teórico. 

 Com efeito, para o cálculo do VPL, a diferença entre a receita bruta obtida com seus 

valores trazidos do fluxo de caixa para seu valor presente, menos os custos de produção 

industrial para gerar o biocombustível, igualmente trazidos para o seu valor presente 

considerada uma taxa de oportunidade ou de desconto aqui escolhida de 12,5% (que deverá 

trazer como resultante um VPL, que espera-se, positivo), será diminuído do investimento que 

toma aqui um valor negativo. Os cálculos pressupõem, para aproveitar os bons preços do óleo 

da mamona no mercado que, da matéria-prima esmagada (7.500 t./a): 50% será vendida como 

óleo de mamona e 50% produzido biodiesel. É considerado que 10 litros de óleo de mamona 

produz 8 litros de biodiesel e que o caroço de mamona oferece um teor de óleo de 40%. Pelo 

gráfico do fluxo de caixa apresentado (Fig 2) aplicando-se as fórmulas, tem-se os seguintes 

valores para os índices considerados:  
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Figura 2 – Fluxo Financeiro do Projeto de Implantação de Biodiesel da USIB em Pesqueira  

TMA = 12,5%  ;  VPL = R$ 1.712.738,13  ;   TIR = 29,50% a.a   ;   Payback = 4,28 anos 
 

Os indicadores econômico-financeiros calculados demonstram a viabilidade da 

proposta de obtenção de Biodiesel a partir da mamona no Polo Agreste em Pesqueira /PE. 

A análise do investimento indica a partir do cenário proposto, a viabilidade econômico-

financeira do empreendimento, tendo em vista os indicadores apresentados:  

• Valor Presente Líquido positivo, significando que no final de 10 anos o valor 

investido será recompensado pelo lucro obtido no decorrer dos períodos anuais;  

• A Taxa Interna de Retorno apresenta-se superior a Taxa Mínima de Atratividade 

(29,50% contra 12,5%) indicando que a taxa obtida com o fluxo de caixa do 

investimento supera a taxa média de aplicação do mercado financeiro;  

• O Período de Recuperação do Capital Investido "Payback" é de 4,28 anos, período 

de tempo médio para empreendimentos deste porte.  

Assim, um projeto mesmo que tenha sua função social, ainda assim é plenamente 

viável do ponto de vista econômico-financeiro. 

 

6.4. A importância da questão ambiental como principal força propulsora do programa 

 

De acordo com Almeida (2006) cerca de 95% do consumo mundial de energia no setor 

de transportes, decorrem de derivados de petróleo. Salienta ainda citando dados do MME 
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(2005) que 92% do total de consumo no setor é devido ao modo rodoviário, o que mostra o 

quanto este modo predomina sobre os demais meios de transporte, principalmente no Brasil. 

Considerando que essas proporções não tenham se alterado significativamente até os 

tempos atuais (2010) vê-se como o consumo de energia do setor rodoviário é dependente de 

combustíveis fósseis. 

Assim sendo, as análises que se seguirão dirão respeito ao consumo de energia ou de 

combustíveis no modo rodoviário.   

Essa temática é ainda mais ressaltada ao se considerar a crescente preocupação com o 

meio ambiente relativo à queima nas grandes cidades de quantidades consideráveis de 

combustíveis originários do petróleo lançando na atmosfera gazes e partículas poluentes 

causando danos à qualidade do ar e comprometendo nesses locais em última instância, a saúde 

humana.  

Traz ainda, de acordo com o mesmo autor, “danos em nível regional, no caso da chuva 

ácida e, ainda em escala planetária, como é o caso do efeito estufa que causa o aquecimento 

global.” 

Assim, é mister empreender esforços no desenvolvimento de energias alternativas 

mais limpas para substituição às atuais nos sistemas de propulsão de motores automotivos, o 

que conduz ao ideário de se estruturar, no futuro, um sistema de transporte “mais sustentável”.   

Segundo a organização europeia OCDE (Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico) apud. Almeida (2006): 

“um  transporte sustentável é aquele que não coloque em risco a saúde 
pública nem os ecossistemas e que atenda às necessidades de mobilidade 
de forma consistente com (a) o uso de recursos renováveis em níveis 
abaixo de suas taxas de regeneração e (b) o uso de recursos não-
renováveis em níveis abaixo do desenvolvimento de substitutos 
renováveis”.      

 
Nesse sentido o uso de biocombustíveis na matriz energética veicular sugere contribuir 

para atender aos requisitos da definição de transporte sustentável de um lado, para veículos de 

propulsão com sistema de combustão interna por centelhamento (motores à gasolina) e do 

outro lado, para veículos com sistema de propulsão interna por compressão (motores à diesel).  

No Brasil, tem-se o etanol, fabricado em larga escala em substituição parcial ou total à 

gasolina e o biodiesel em misturas ao diesel mineral em proporções cada vez mais crescente, 

partindo de B2, passando por B5, B12 ou mais. 
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Na França, segundo produtor de biodiesel na Europa e também no mundo, foi lançado 

recentemente por Total (grande distribuidora de combustível automotivo) o Ecoleum 30  ou 

seja, 30% de biodiesel adicionado ao diesel ou gasoil como é conhecido naquele pais.  

A Alemanha, primeiro produtor mundial do biocarburante, preocupada com a 

qualidade do ar e emissão de CO2 na atmosfera (VET = VU + VNU) tem uma rede de 

distribuição de carburantes onde se pode optar por colocar no veículo movido à diesel, até o 

B100, ou seja, combustível 100% extraído da biomassa, que naquele país é fabricado 

preponderantemente a partir da leguminosa “canola”. Importa também óleo de outras 

leguminosas (soja e palma) do Brasil. Existem nesse país, nos postos de abastecimento de 

combustíveis dois ‘bicos’ onde o consumidor pode escolher a mistura que desejar entre diesel 

mineral e diesel com “selo verde” vindo da biomassa.     

O Brasil é um país segundo I. Sachs citado por Accarini J., (2010) “predestinado a 

liderar a transição mundial da civilização do petróleo para a civilização moderna da 

biomassa”.  

Esse pensamento é o reconhecimento da importância para o Brasil da perspectiva de 

exploração da biomassa (Valor de Não-Uso) na fórmula (VET = VU + VNU) que envolve o 

conceito de VL e VE (VNU = VL + VE). O VL (Valor de Legado) representa o fato de o 

Brasil ser um país privilegiado possuindo um legado extraordinário devido a sua grande 

extensão de terras e possuir uma riquesa que representa a sua biomassa (um recurso inclusive 

renovável). O valor de existência (VE) nessa expressão representa o valor de um recurso 

natural passível de vir a ser utilizado a favor do meio ambiente por suas propriedades, se se 

quizer e entender fazê-lo (mas que ainda não o é explorado, por alguma razão ou motivo, em 

sua plenitude).  

Com efeito, segue ensinando o autor, o Brasil é um pais privilegiado com amplas 

possibilidades de fomentar o uso de biocombustíveis em sua matriz veicular por apresentar 

um território extenso, terras agricultáveis em abundância e condições endafoclimáticas 

propícias ao plantio da biomassa que dará origem aos biocombustíveis. E ainda propiciar com 

a ação, a inclusão social com a geração de emprego e renda no campo, integrando a 

agricultura familiar (VU / Valor de Uso). 

No Brasil, o etanol (derivado da cana-de-açúcar) já possui relevância na matriz 

energética veicular. No caso do biodiesel oficialmente autorizado pela Lei nº 11.097 (de 13 de 

janeiro de 2005) para misturas ao óleo diesel mineral (em proporções atuais variando entre B3 

e B5) poderá vir a ter relevância significativa na matriz energética de transporte de carga e 
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utilitários no país. Com efeito, o país possui uma vasta experiência na fabricação e 

disponibilização do etanol cujo conhecimento e estrutura deverá ser aproveitada para a 

implantação do biodiesel. O cenário atual se mostra favorável para o aumento do uso de 

biocombustíveis nos programas de produção, tendo em vista a necessidade de se reduzir a 

poluição mediante a redução da emissão de CO2 na atmosfera, a entrada dos veículos “flex” 

no mercado brasileiro reforçada com a autorização do governo definida por lei para produção 

e uso de biodiesel. 

O perfil de consumo de derivados de petróleo da matriz energética veicular no Brasil é 

apresentado segundo o gráfico 3 como segue. Tem-se projeção para 2015 (Gráfico 4 e 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Gráfico 3 – Perfil da matriz energética veicular brasileira (2004) 

Fonte : Almeida (Adaptado da Petrobrás - 2005) 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Gráfico 4 – Perfil da matriz veicular – projeção para 2015 

Fonte : Almeida (Adaptado da Petrobrás - 2005) 
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Gráfico 5 – Perfil da matriz veicular – projeção para 2015 

Fonte : Adaptação do autor (inserção de 12% de biodiesel adicionado ao diesel mineral – hipótese de B 12%) 
 
 

Tem-se na hipótese de B12 (gráfico 5) uma matriz energética mais limpa com 35% de 

combustíveis não poluentes. O gáz natural, apesar de originário do petróleo, não é 

considerado combustível poluente. Essa é uma política que deve ser perseguida pelo Brasil o 

qual já ostenta hoje a matriz energética geral mais limpa do planeta devido a geração de 

energia elétrica predominantemente por fonte hidráulica. Os países que possuem a geração de 

energia elétrica pelo modo nuclear não podem considerar essa, uma fonte limpa. Isso fica 

cada vez mais evidente se se tomar como exemplo o caso de Fukushima no Japão. 

Voltando-se agora para o semi-árido no nordeste brasileiro tem-se o Programa 

Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) que é um programa interministerial do 

Governo Federal o qual objetiva a implementação de forma sustentável tanto ambientalmente 

como técnica e economicamente, a produção e uso do Biodiesel, com enfoque na inclusão 

social e no desenvolvimento regional, via geração de emprego e renda. As principais 

diretrizes do PNPB são: (a) implantar um programa sustentável (ambientalmente), 

promovendo inclusão social; (b) garantir preços competitivos, qualidade e suprimento; (c) 

produzir o biodiesel a partir de diferentes fontes oleaginosas e em regiões diversas a partir de 

uma base tecnológica consistente. Tratando do conceito de tecnologias socialmente 

includentes, Sachs, I. (2009) em depoimeto recente à RTS – Rede de Tecnologia Social, 

pondera que:  

“não podemos nos dar ao luxo de só avançar através de tecnologias de 
alta produtividade e alto conteúdo científico que deixam à margem da 
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estrada milhões de pessoas. Estamos sentados em cima de paradigmas 
falidos e, portanto, condenados (compelidos) a inventar novos 
paradigmas” (grifos do autor). 

 
 

7. Considerações Finais 
 
  
Como se viu, conforme defende Machado J. (2000) é premente a inserção de 

variáveis ligadas ao conceito de estratégias de mercado mas também de factibilidade social e 

ambiental com visão social-inclusiva em estudos de viabilidade econômica de projetos.  

Não se pode estudar a viabilidade de uma ação que se quer social-includente com 

princípios econômicos de viabilidade estritamente financeiros sem levar em consideração as 

dimensões ambientais e sociais do projeto, o que requer um pouco mais de tempo para se 

verem efetivados os resultados. Assim sendo, analisando o APL/BIODIESEL em formação 

no agreste meridional em Pernambuco observa-se que ele acena com a possibilidade de 

elevação da renda familiar em torno de 49% do salário mínimo anual segundo cálculos 

efetuados. E assegura a sustentabilidade alimentar das famílias em três vertentes que se 

combinam: não compete com a produção de alimentos; adiciona o feijão obtido em sistema 

consorciado à produção de subsistência; e, oferece uma renda complementar à A.F. 

A viabilidade organizativa do empreendimento em última análise está na 

dependência de recursos a serem disponibilizados para a formação de capacidade gerencial 

dos agricultores, na formação de infraestrutura produtiva e de comercialização e, na formação 

de parcerias interinstitucionais para garantir insumos tais como a semente certificada 

principalmente, e serviços de assistência técnica para os plantios. 

A intervenção proposta tende a apresentar resultado positivo por estar lastreada na 

construção coletiva, envolvendo agricultores, sociedade civil e governo, com representação 

das três esferas: federal, estadual e municipal estabelecendo e fortalecendo a governança 

local.  

Conforme se depreende da teoria, a performance de um território está relacionada a 

sua vitalidade presente e a sua viabilidade econômica a longo prazo. E isso passa a ser função 

das capacidades organizacionais do território e de sua habilidade em transformar recursos 

latentes em recursos efetivos evocando sua história e a memória coletiva para fazer face às 

mudanças assegurando assim sua continuidade e sobrevivência (COURLET, 2008). 
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Vê-se assim em Pernambuco no semi-árido, um recurso em desuso, a mamona, uma 

cultura em decadência na região (não comestível, tida como erva daninha) se revelando, vindo 

a ser reabilitada como recurso por excelência a ser transformado em óleo vegetal para a 

produção de biodiesel. Nunca o fora utilizado para esse fim anteriormente, sendo assim um 

“construto” arquitetado pela intenção deliberada de seus atores em decidir transformá-lo, 

aproveitando as oportunidades e motivações ecológicas, utilizando-o como instrumento de 

luta para redução das agressões ao meio ambiente. 
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