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Resumo 
 
O presente trabalho pretende analisar as atuais condições de viabilidade econômica de 
produção da mamona pela agricultura familiar para a produção de biodiesel no Estado do 
Tocantins (Brasil). Como resultado, a produtividade auferida pelos produtores de mamona no 
Tocantins é insuficiente para as mínimas condições de viabilidade econômica da cultura. 
Ademais, os agricultores familiares responsáveis por esta produção são em pequeno número, 
dispersos pelo Estado e distantes da usina. A empresa produtora de biodiesel demonstrou 
pouca capacidade de coordenação da cadeia de produção e dos agentes.  Embora existindo um 
ambiente institucional composto por regulamentações e políticas governamentais, a empresa 
produtora de biodiesel não apresentou preocupações com a melhoria das condições para a 
produtividade dos agricultores familiares parceiros visando a efetiva utilização da mamona 
para fins de produção de biocombustível. 

Palavras-chave: Biodiesel. Mamona. Agricultura familiar. 

  
1. Introdução 

 

O biodiesel é um combustível que pode substituir de forma parcial ou integral o diesel 

de origem mineral. Sua produção e utilização nos Estados Unidos e na Europa, principalmente 

na Alemanha, já ocorrem há alguns anos. O fato do custo de produção do biodiesel ser 

superior ao diesel mineral tem provocado a mistura os dois. Em alguns países, a exemplo do 

Brasil, esta mistura se dá de forma compulsória.  
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No Brasil, a intensificação das pesquisas com os biocombustíveis ocorreu nas décadas 

de 1970 e 1980, mas somente a partir de 2003 houve uma incisiva participação do Governo 

Federal com a formação de grupos interministeriais de estudos sobre o biodiesel. O Programa 

Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) foi lançado em 2004 e por meio dele o 

Governo Federal elegeu como prioritárias duas matérias-primas oleaginosas: a mamona e o 

dendê. 

O Governo Federal estabeleceu o PNPB não somente com o objetivo de incentivar a 

produção e o consumo de um biocombustível renovável, mas principalmente buscando 

atender as diretrizes sociais do programa, através da geração de emprego e renda, 

solucionando um problema das regiões e populações mais carentes do país. No transcurso 

desses quatro anos desde o lançamento do programa, as indústrias aderiram e atualmente há 

capacidade instalada ociosa no segmento de produção do biodiesel.  

Em tese, o Estado do Tocantins apresenta-se como uma alternativa para a produção de 

biocombustível, principalmente pela disponibilidade de terras e melhoria das condições de 

logística, aliados à perspectiva da redução de custos de transporte pelos projetos de 

implantação de novos modais de transporte: a Ferrovia Norte-Sul, em estágio mais avançado, 

e a hidrovia Araguaia-Tocantins, ainda na fase de análise da viabilidade de sua implantação. 

Ademais, o Estado conta com uma necessidade estratégica de buscar alternativas para a 

agricultura familiar, principalmente, os assentamentos de reforma agrária, que em regra, 

mantém condições pouco competitivas em sua produção.  

A produção de biodiesel no Estado do Tocantins é realizada por duas indústrias 

produtoras em atividade: a Brasil Ecodiesel Indústria e Comércio de Biocombustíveis e Óleos 

Vegetais S.A. e a Cia Produtora de Biodiesel do Tocantins – Biotins Energia. A primeira está 

localizada no município de Porto Nacional; possui capacidade instalada de 108 milhões de 

litros/ano, originalmente projetada para ter grande parte de sua matéria-prima a partir da 

mamona. A outra se localiza no município de Paraíso do Tocantins, com capacidade instalada 

de 8 milhões de litros/ano e objetiva utilizar predominantemente o pinhão-manso como fonte 

de matéria-prima quando a cultura atingir o estágio produtivo. 

Por ser tratar de uma iniciativa pioneira com a primeira experiência em escala 

empresarial para a produção de biodiesel na região, o presente trabalho tem como principal 

objetivo avaliar as condições de viabilidade econômica para a produção de biodiesel a partir 

do cultivo de mamona por agricultores familiares no Estado do Tocantins.  Especificamente, o 
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trabalho pretende descrever e caracterizar o subsistema de produção da mamona e analisar os 

custos de produção e a rentabilidade econômica da cultura. 

O trabalho está disposto da seguinte forma.  Após esta introdução são apresentados os 

contextos internacional e nacional para a produção do biodiesel. Na sequência é apresentada a 

metodologia utilizada na pesquisa. Posteriormente, são apresentados os resultados do estudo, 

com ênfase para a discussão das atuais condições de eficiência econômica do subsistema da 

mamona para a produção de biodiesel no Tocantins. As considerações finais sumarizam este 

trabalho. 

 

2. Biodiesel no Contexto Mundial 

 

Estudos prospectivos apontam para um crescimento da demanda absoluta e per capita 

de combustíveis nos próximos 20 anos. O grande desafio das nações é manter o crescimento 

econômico, ao mesmo tempo em que ocorre a transição para uma matriz energética mais 

limpa que faz uso dos biocombustíveis como uma das fontes de energia (PINTO Jr. et al., 

2006). 

Os biocombustíveis produzidos e utilizados atualmente são conhecidos como de 1ª 

geração, pois são derivados basicamente do milho e da cana-de-açúcar (para a produção de 

etanol) e da soja, canola e palma (para a produção de biodiesel). Os biocombustíveis de 2ª 

geração são produzidos a partir de biomassas de baixo valor, como resíduos e palhas que são 

hidrolisados e fermentados. A tecnologia de produção dos combustíveis de 2ª geração ainda 

não está consolidada (PINTO Jr. et al., 2006). 

Alguns estudiosos consideram os biocombustíveis como combustíveis transitórios. 

Vian e Moraes (2008) projetam um cenário em que os biocombustíveis predominam no setor 

de transportes até 2020, sendo então substituídos pelo gás natural e pelo hidrogênio. O 

hidrogênio passaria a ser a fonte mais importante a partir de 2030. Os biocombustíveis, neste 

cenário projetado, representariam em torno de 8% do total de combustíveis utilizados em 

2050. Os autores, porém, observam que a concretização desse cenário depende 

essencialmente da evolução tecnológica.   A inserção dos biocombustíveis neste cenário, com 

o aumento da produção e do consumo nos diversos países, depende de negociações em 

relação às barreiras tarifárias e aos subsídios oferecidos, pois no mercado internacional, os 

biocombustíveis são considerados produtos industrializados, embora suas matérias-primas 

sejam essencialmente agrícolas. 
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Atualmente, o biodiesel não compete em termos econômicos com o diesel mineral 

devido ao seu alto custo de produção, mas oferece vantagens, principalmente nos aspectos 

ambiental e social (BARROS et al., 2006). No campo ambiental, ele apresenta redução na 

quantidade de poluentes emitidos quando da queima, como o monóxido de carbono, os óxidos 

de enxofre e o gás carbônico, entre outros. No campo social, principalmente no Brasil, a 

produção de biodiesel foi idealizada como forma de inclusão social da agricultura familiar na 

cadeia produtiva e na economia como um todo, trazendo benefícios a partir da geração de 

empregos e renda (CAMPOS et al., 2006). 

Os Estados Unidos são os maiores consumidores mundiais de energia e utilizam 

essencialmente petróleo e seus derivados. Sua política energética está voltada para a oferta. A 

não adesão ao Protocolo de Kyoto faz com que não haja restrições legais à emissão dos gases 

de efeito estufa. Todavia, há incentivos ao uso de tecnologias limpas de carvão, biomassa, 

energia eólica, hidrelétrica e solar. Há também incentivos à produção e distribuição própria de 

petróleo e eletricidade.  

Os Estados Unidos, dependente do petróleo importado de outros países - estima-se que 

cerca de 60% do petróleo utilizado nos EUA seja importado - fizeram grandes investimentos 

em pesquisas de fontes alternativas de combustível, especialmente a partir de 1970. Em 2007, 

foram destinados US$ 150 milhões para a pesquisa, produção e comercialização de 

biocombustíveis. Estas pesquisas têm se concentrado principalmente no etanol, que substitui a 

gasolina e possui um custo de produção menor que o biodiesel.  

A busca norte-americana pela independência das fontes externas de energia, porém, 

não é o indutor principal da produção e uso de energias de fontes renováveis. De acordo com 

Knothe et al. (2006), há outros fatores que contribuem para isso. Para a sociedade norte-

americana, o uso de energias mais limpas, com reflexos menores na saúde das pessoas e no 

meio ambiente é mais importante do que a não dependência da importação de petróleo e 

derivados. Além disso, no caso específico dos biocombustíveis, criou-se para os produtores 

agrícolas a possibilidade de agregar valor aos produtos utilizados como matéria-prima, ao 

mesmo tempo em que geram empregos e contribuem para a redução do fluxo da migração 

campo-cidade.  

 Nos últimos anos, os Estados Unidos instituíram diversas políticas públicas para 

estimular a produção e o uso de combustíveis alternativos. Em 1992 foi implantado o Ato 

Regulatório de Energia (EPACT), que objetivava substituir 10% da energia nacional por 

combustíveis alternativos até 2000 e 30% até 2010. Para concretizar essa substituição, a 
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renovação da frota pública passou a ser feita somente com veículos que utilizam estes 

combustíveis. Muitos veículos adquiridos, porém, eram do tipo “flex fuel”. Estes permitem o 

uso de diferentes tipos de combustível e não houve uma fiscalização quanto ao combustível 

efetivamente utilizado, inexistindo dados sobre a eficácia do processo. Atualmente, as forças 

armadas norte americanas utilizam o B20 na maioria das suas bases. Pesquisas demonstram 

que o uso do B20 gera menos emissão de substâncias tóxicas do que o uso do B100 

(KNOTHE et al., 2006). 

 Em termos mundiais, a concentração da produção de biodiesel está na Europa, que 

concentra 80% do mercado mundial (PRATES et al., 2007). A União Européia possui como 

metas para o ano de 2010, dentro de suas políticas energéticas, a adição de 5,75% de biodiesel 

ao diesel de origem fóssil e para o ano de 2020, 20% de mistura. Atualmente, somente o setor 

de transportes na União Européia utiliza 67% de todo o petróleo consumido pelos países que 

compõe o bloco. Os biocombustíveis, por sua vez, são mais utilizados na geração de energia 

elétrica, onde representam 9% do total.  

 Neste contexto, a matéria-prima mais utilizada é a canola. Em 2006, cerca de 60% do 

total do óleo de canola produzido na UE destinaram-se à produção de biodiesel (PRATES et 

al., 2007). Em alguns países, a exemplo da Alemanha, os produtores de canola são 

incentivados através de compensações financeiras, pois ao produzirem a canola, abrem mão 

da produção de produtos alimentares, cuja venda resultaria em volumes maiores de receita.  

Embora haja políticas e metas comuns para os países integrantes de União Européia, 

alguns países membros possuem políticas próprias e se encontram em estágios mais 

avançados quanto à produção e uso de biocombustíveis. Segundo Prates et al., (2007) e Lima 

et al., (2008) a Alemanha, maior produtor mundial de biodiesel, possui políticas de incentivos 

fiscais que permitem que o biodiesel seja mais barato que o diesel fóssil para o consumidor, 

pois aquele é isento da taxa de óleo mineral e seu preço final fica mais barato em torno de 10 

(dez) centavos de Euro por litro. Também existe a obrigatoriedade das distribuidoras 

misturarem 5% de biodiesel ao diesel comum, além da existência de aproximadamente 2.000 

postos de combustíveis que vendem o B100, permitindo que o consumidor final decida pelo 

uso do biodiesel puro ou pelo percentual de mistura. 

A política energética da França, segundo Pinto Jr. et al. (2006), segue as orientações 

da política da União Européia, mas é centralizada e nacionalista, baseada na Lei 781, de julho 

de 2005. Existe uma preocupação com as questões ambientais (redução das emissões de CO2) 

e há também o incentivo ao uso do transporte marítimo e ferroviário. Entre as metas 
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estabelecidas dentro da sua política energética, a França pretende que em 2020, 10% da 

matriz energética sejam de fontes renováveis, sendo 5,75% advindos dos biocombustíveis. O 

problema que o país enfrenta é a limitação de áreas agricultáveis. Estima-se que para atingir 

as metas propostas, haverá competição entre áreas de produção de alimentos e de matéria-

prima para a agroenergia (LIMA, et al., 2008). 

 No Reino Unido, a política energética está centrada na demanda. A legislação estimula 

soluções de mercado, a exemplo do mercado de créditos de carbono, mas há também 

determinações legais quanto à adição de etanol e biodiesel aos combustíveis fósseis. Outra 

forma de incentivo ao uso de fontes renováveis é a obrigatoriedade que as empresas 

fornecedoras de energia elétrica têm de comprovar que parte da energia fornecida por elas 

vem de fontes renováveis, especialmente pelo fato da energia nuclear ser a principal fonte de 

eletricidade (PINTO Jr. et al., 2006). 

 Ainda na União Européia, um dos países que enfrenta maiores dificuldades para 

atingir as metas propostas é a Itália. Se o país desejasse produzir a matéria-prima para o 

biodiesel necessário ao cumprimento da meta de adição de 5,75%, deveria destinar para tal 

fim 1/3 da área disponível para a agricultura. Atualmente o país importa 80% da matéria-

prima (canola e girassol) e estabeleceu como meta a adição gradual de biodiesel ao diesel no 

período entre 2006 e 2010, acrescentando 1% ao ano, chegando ao final com 5%. 

 Vian e Moraes (2008) apresentam, de forma sintética, as culturas energéticas dos 

biocombustíveis que estão sendo desenvolvidas em alguns continentes, com a origem 

(natureza) do investimento.  

a) África: os países africanos produzem etanol de cana-de-açúcar, com investimentos 

públicos e privados internos e externos; 

b) Ásia/Oceania: são produzidos etanol de cana-de-açúcar e biodiesel do óleo de 

palma e pinhão-manso. Os investimentos são públicos e privados internos e 

externos; 

c) América do Norte: produz etanol de grãos (milho e sorgo) e biodiesel de óleo de 

soja. Os investimentos são públicos e privados internos; 

d) Europa: produz biodiesel de canola e girassol e etanol de beterraba, batata e 

centeio. Os investimentos são públicos e privados internos. 
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3. Biodiesel no Brasil 

 

Martins e Carvalho (2007) apresentam um retrospecto histórico dos estudos para a 

descoberta e uso de combustíveis alternativos no Brasil, afirmando que estes datam de 1920, 

no Instituto Nacional de Tecnologia, mas que somente nas décadas de 1970 e 1980 houve 

avanços significativos. Por sua vez, a produção e o uso do biodiesel não se consolidaram, 

embora tivesse um programa específico de produção instituído na mesma época do 

PROÁLCOOL. Essa não consolidação se deve à falta de orquestração de interesses neste 

segmento, à desorganização do paradigma subvencionista e a falta de perspectiva de evolução 

tecnológica para as diversas matérias-primas que se apresentam como alternativa para a 

produção de biodiesel. 

No Brasil, ações mais concretas em relação ao biodiesel aconteceram a partir de 2003, 

com a constituição da Comissão Executiva Interministerial - CEI e do Grupo Gestor – GG, 

responsáveis pela realização de estudos que objetivavam a implantação do processo de 

produção de biodiesel.  Em 2004, foram publicadas as resoluções 41 e 42 da Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. Estas resoluções estabeleceram 

a especificação do biodiesel e o percentual a ser misturado ao diesel mineral, além de 

determinar a necessidade de autorização da ANP para as empresas que desejassem produzir 

biodiesel.  

O Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) foi lançado em 

06.12.2004 e a Lei n. 11.097, de 13.01.2005, estabeleceu como obrigatória a adição do 

biodiesel ao diesel mineral, iniciando com 2% em janeiro de 2008 e passando para 5% em 

janeiro de 2013, promovendo, dessa forma, a substituição parcial e gradual do combustível de 

origem mineral. Ainda durante o ano de 2008 foi promovida uma alteração na Lei, tornando 

obrigatória a adição de 3% de biodiesel ao diesel mineral a partir de julho do mesmo ano. Esta 

alteração deveu-se, principalmente, ao excesso de capacidade instalada por parte das 

indústrias. 

Para tornar as diretrizes do PNPB “executáveis”, os diversos mecanismos legais, além 

de tornarem obrigatória a mistura de biodiesel ao diesel mineral, estabelecem incentivos 

tributários, linhas de crédito específicas e o certificado do “Selo Combustível Social”, 

concedido aos produtores de biodiesel que adquirem matéria-prima de agricultores familiares, 

dentro de limites mínimos, variáveis de região para região.   
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Antes da obrigatoriedade da mistura – no período compreendido entre 2005 e 2007 – a 

adição de biodiesel ao diesel mineral era opcional. Nesse período, a não consolidação do 

processo de produção e, principalmente, o custo de produção do biodiesel superior ao custo 

do diesel mineral desestimulavam a participação das indústrias. Isto levou o Governo Federal 

a instituir a obrigatoriedade da mistura, buscando dessa forma estimular a formação de um 

novo mercado. Esta obrigatoriedade criou uma demanda para os ofertantes do produto e, ao 

mesmo tempo, engessou o processo ao estabelecer um limite máximo, pois o biodiesel é 

adquirido obrigatoriamente via leilões da ANP, na quantidade suficiente para atender o 

percentual da mistura instituída por Lei.  

O mecanismo de leilões foi implantado para consolidar o incipiente mercado, porém 

deverá ser de caráter transitório, enquanto o mercado de produção de biodiesel se consolida. 

Desse mercado podem participar todos os agentes interessados, desde que atendam alguns 

requisitos, entre eles a autorização da ANP e o registro especial junto à Secretaria da Receita 

Federal. Até o momento as indústrias têm demonstrado grande interesse em participar, pois 

em todos os leilões as quantidades ofertadas foram maiores que a demanda, resultando em 

deságio. A tabela a seguir apresenta um resumo dos 13 leilões realizados até fevereiro de 

2009. 

 

Tabela 1. Resumo dos leilões de biodiesel no Brasil (Nov/2005 - fev/2009) 

  
Data 

Empresas 
participantes 

Empresas 
que 

venderam 
no leilão 

Preço de 
referência 

(R$) 

Prazo 
limite de 
entrega 

Volume 
arrematado 
(milhões de 

litros) 

Total 
(milhões 
de R$) 

Deságio 
médio 
em % 

1º leilão 23.11.2005 9 4 1,92 Dez/06 70 133,6 0,79 

2º leilão 30.03.2006 12 6 1,91 Jun/07 170 316,1 2,53 

3º leilão 11.07.2006 6 4 1,90 Dez/07 50 87,7 7,93 

4º leilão 12.07.2006 25 8 1,90 Dez/07 550 960 8,29 

5º leilão 13.02.2007 3 3 1,90 Dez/07 45 83,8 2,22 

6º leilão 13.11.2007 7 7 2,40 Jun/08 304 567,6 22,2 

7º leilão 14.11.2007 9 9 2,40 Jun/08 76 141,6 22,4 

8º leilão 10.04.2008 24 14 2,80 Set/08 264 710,6 4,00 

9º leilão 11.04.2008 20 12 2,80 Set/08 66 177,2 4,24 

10º leilão 14.08.2008 21 16 2,62 Dez/08 264 687,6 0,59 

11º leilão 15.08.2008 20 15 2,62 Dez/08 60 172,2 0,39 

12º leilão 24.11.2008 32 31 2,40 Mar/09 330 788 0,55 

13º leilão 27.02.2009 29 18 2,36 Jun/09 315 678,5 8,72 

Fonte: http://www.biodieselbr.com/biodiesel/leilao/leilao-biodiesel.htm 
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Os leilões são do tipo reverso, em que a ANP fixa um preço de referência (preço 

máximo) e as indústrias ofertantes estabelecem preços iguais ou menores, sendo arrematados 

aqueles lotes de preço mais baixo. O biodiesel chega ao consumidor final através das 

distribuidoras de combustíveis que são obrigadas a comprar quantidades correspondentes à 

sua participação no mercado, adicionando-o de acordo com o percentual estabelecido em lei. 

O PNPB estabelece que 80% do biodiesel que a ANP adquire nos leilões devem advir 

das empresas detentoras do Selo Combustível Social. A Petrobrás, com a finalidade de 

constituir estoque estratégico, também faz aquisições de biodiesel, mas a origem deste deve 

ser 100% das empresas que possuem o selo. A formação desse estoque estratégico visa suprir 

uma possível falha no suprimento de biodiesel via leilões da ANP, posto que a legislação 

obrigue a adição de 3% de biodiesel ao diesel mineral, mas não há a obrigatoriedade de 

produção e de participação das indústrias nos leilões. Isto pode ocasionar a não oferta do 

produto, assim como podem ocorrer problemas na entrega. 

O Governo Federal buscou, ao mesmo tempo, incentivar o interesse e a inserção dos 

investidores no mercado de produção do biodiesel e promover a inclusão da agricultura 

familiar no processo. Para tanto, foram estabelecidos incentivos tributários para o produtor de 

biodiesel que promove a inclusão de agricultores familiares enquadrados no Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF. Estes incentivos são 

representados por reduções nas alíquotas de PIS/PASEP e COFINS incidentes sobre a receita 

bruta auferida pela usina na venda do biodiesel.  

O quadro a seguir apresenta os percentuais de incidência e redução dos tributos 

federais sobre a comercialização de biodiesel e um comparativo com o diesel mineral. 

 

Quadro 1: Incidência tributária no biodiesel e no diesel mineral no Brasil 

 
 

Tributos 
Federais 

Biodiesel  
 
 

Diesel mineral 

Agricultura Familiar Agricultura 
não familiar 

 
 

Regra 
Geral 

Norte, NE e 
Semi-Árido 
com Palma 
ou Mamona 

Demais 
regiões e 
culturas 

Norte, NE e 
semi-árido 
com Palma 
ou Mamona 

IPI Alíquota zero Alíquota zero Alíquota zero Alíquota zero Alíquota zero 
CIDE Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente R$ 0,070/l. 

PIS/COFINS Redução de 
100% 

Redução de 
68% 

Redução de 
32% 

≤ diesel 
mineral 

R$ 0,148/l 

Total de tributos 
por litro 

 
R$ 0,00/l 

 
R$ 0,070/l 

 
R$ 0,151/l 

 
R$ 0,218/l 

 
R$ 0,218/l  

Fonte: elaborado pelo autor com base na Instrução Normativa nº 1, de 19 de fevereiro de 2009, do MDA. 
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 A inserção da agricultura familiar pressupõe o uso de oleaginosas que não a soja, pois 

esta já possui uma estrutura de produção consolidada e está concentrada na agricultura 

empresarial. Embora o complexo soja gere aproximadamente 5 (cinco) milhões de empregos 

diretos nos diversos segmentos da cadeia produtiva, a média da agricultura empresarial é de 

apenas 1 (um) empregado para cada 100 (cem) hectares. Na agricultura familiar, esta média 

passa a ser de 1 (um) empregado para cada 10 (dez) hectares (BRASIL, MDA/SAF). 

Embora não tenha definido uma cultura específica como matéria-prima para a 

produção de biodiesel, o Governo Federal, a partir do tratamento tributário diferenciado dado 

às matérias-primas intensivas em mão-de-obra produzidas nas regiões mais carentes do país, 

sinalizou para a vertente social como a mais importante do programa, ao menos na fase inicial 

do mesmo. 

Não obstante, de acordo com Paulillo et al.(2007), o quadro de produção de biodiesel 

é complexo, pois embora vários projetos de construção de usinas de processamento estejam 

em curso, até o momento a produção é baixa. Por outro lado, a diversidade de alternativas de 

matérias-primas, os elevados custos de produção do biocombustível, o ambiente de incertezas, 

a falta de definição da política oficial de preços por parte do Governo e a insuficiência de 

incentivos fiscais em algumas regiões (como no Centro-Sul, responsável por 44% do 

consumo do diesel importado), sugerem dificuldades para a ocupação da capacidade instalada 

destes projetos, o que pode prejudicar o suprimento da demanda prevista para os próximos 

anos.  

Nesse contexto, dentre os principais desafios a serem enfrentados está a necessidade 

de elevados investimentos em P&D, voltados para o desenvolvimento de tecnologias de 

produção agrícola, com a definição de plantas mais aptas, sistemas de produção eficientes e 

definição de regiões com potencial para a produção. Há, também, necessidade de 

investimentos em novas tecnologias industriais, que transformem os produtos agrícolas em 

biodiesel. Se esta questão tecnológica não for solucionada, a margem de lucro dos produtores 

será pequena, em função dos custos elevados de produção, e poderá desestimular a produção 

nacional. 

Existe no Brasil uma diversidade potencial de oleaginosas que podem ser utilizadas 

como matéria-prima para a produção de biodiesel. Devido a esta variedade de culturas com 

características e custos de produção diferentes, além de produtividades variadas, nesta parte 

do trabalho serão apresentadas as principais, indicadas em diversas pesquisas sobre o assunto.  
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O país possui uma vasta extensão territorial apta à atividade agrícola. São mais de 90 

milhões de hectares que podem ser incorporados ao processo produtivo de maneira 

sustentável. Nos próximos anos, apenas na região dos Cerrados, mais de 20 milhões de 

hectares podem ser disponibilizados para o plantio de grãos, pela integração lavoura-pecuária 

(PERES e BELTRÃO, 2006).  

Além da grande extensão territorial que pode ser aproveitada para o plantio de 

oleaginosas, existem também diversidades edafoclimáticas que permitem a exploração de 

tipos diferentes de culturas. Apesar dos esforços dos governos (federal e estaduais) através da 

implantação do arcabouço legal, dos investimentos realizados e da concessão de crédito, este 

planejamento ainda não se encontra consolidado devido ao reduzido tempo de existência do 

processo de produção de biodiesel. A exemplo do programa de produção de etanol, a 

produção de biodiesel em larga escala, de forma eficiente e competitiva, com o uso de 

variados tipos de oleaginosas, talvez demore algumas décadas.  

 Além de considerar a potencialidade de produção de óleo por hectare de cada cultura, 

deve-se observar a vocação agrícola regional, a exemplo do proposto por Khalil (2006). 

 

Quadro 2. Culturas oleaginosas com potencial para biodiesel por região 

Região Culturas 

Norte Dendê; Babaçu e Soja (TO; PA; RO). 

Centro-Oeste Soja; Algodão; Girassol; Nabo e Mamona. 

Sul Colza; Soja; Girassol e Algodão. 

Nordeste Mamona; Babaçu; Dendê (BA); Algodão e Pinhão-Manso. 

Sudeste Soja; Mamona; Pinhão-Manso; Algodão e Girassol. 

 Fonte: Khalil (2006). 

 

A opção do governo pela mamona e pela palma como matérias-primas para a 

produção de biodiesel no Brasil não considerou a estruturação das cadeias produtivas destas 

culturas. Observa-se que as mesmas não estão organizadas de maneira a atender a demanda de 

óleo das indústrias, uma vez que não existe produção em larga escala. Isto explica, em parte, a 

opção, até o momento, pelo óleo de soja como matéria-prima predominante na produção de 

biodiesel. A tabela 2 apresenta a participação percentual de cada matéria-prima no processo 

de produção de biodiesel no período entre janeiro e novembro de 2008. 
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Tabela 2. Participação das matérias-primas na produção de biodiesel – jan/nov. 2008 
 Óleo 

de soja 
Sebo Óleo de 

algodão 
Óleo de 
dendê 

Óleo de 
Mamona 

Gordura 
de porco 

Óleo de 
fritura usado 

TOTAL 

Jan 78,75 20,50 0,29 0,26 0,20 0,00 0,00 100 

Fev 77,28 21,17 1,04 0,46 0,00 0,05 0,00 100 

Mar 67,44 25,26 6,79 0,43 0,00 0,08 0,00 100 

Abr 77,80 21,44 0,54 0,14 0,00 0,09 0,00 100 

Mai 74,33 24,76 0,01 0,84 0,00 0,05 0,00 100 

Jun 82,93 16,92 0,07 0,00 0,00 0,06 0,00 100 

Jul 80,76 18,00 1,13 0,08 0,00 0,02 0,00 100 

Ago 77,53 19,64 2,26 0,30 0,00 0,25 0,01 100 

Set 80,20 18,34 1,25 0,20 0,00 0,00 0,00 100 

Out 80,81 16,57 2,61 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

Nov  85,14 11,09 3,77 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

Fonte: Ministério de Minas e Energia (MME) e Agência Nacional de Petróleo (ANP) 

 

 É possível observar que, apesar dos esforços dos governos, tanto federal quanto alguns 

estaduais, para fazer com que as matérias-primas eleitas como prioritárias (mamona e palma) 

tivessem sua produção aumentada significativamente, não surtiu os efeitos desejados. Pelo 

contrário, a tabela 2 demonstra a redução nos índices de participação da mamona e do óleo de 

dendê no processo de produção de biodiesel ao longo do ano de 2008. 

A predominância do óleo de soja como matéria-prima do biodiesel produzido no 

Brasil deve-se a alguns fatores. Peres e Beltrão (2006) observam que esta cadeia é muito 

organizada e ligada ao mercado internacional, que determina preços. Além disso, a elevada 

capacidade de produção facilita a adaptação dos produtos dessa cadeia às pressões exercidas 

pela demanda.  

Outros fatores que contribuem para a utilização maciça do óleo de soja na produção de 

biodiesel é o fato deste ser um produto secundário da cadeia produtiva, uma vez que os 

produtos mais importantes e de maior valor são a torta e o farelo de soja. O óleo de soja como 

produto comestível possui concorrentes com qualidades superiores. A disponibilidade do 

produto e o preço vinculado ao valor da commodity na Bolsa de Chicago favorecem o seu uso 

no atual estágio do processo de produção de biodiesel, embora seu teor de óleo não seja dos 

melhores. 

 Além disso, dentro da análise da predominância da soja como matéria-prima do 

biodiesel no Brasil, é importante observar que as usinas produtoras de biodiesel, em sua 

maioria, trabalham com processos contínuos de produção e necessitam de abastecimento 
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constante, sem dependência de safras periódicas, ou seja, elas necessitam de uma matéria-

prima que esteja disponível o ano todo (característica do óleo de soja), para não correr o risco 

de interromper o processo produtivo e incorrer em custos derivados da ociosidade do parque 

industrial.  

Por último, mas não menos importante, observa-se que várias das usinas existentes no 

Brasil fazem parte de grupos agroindustriais com atividades integradas. Estes grupos, além de 

outras atividades, produzem soja, fazem o esmagamento, industrializam e comercializam os 

seus derivados. A instalação de uma usina como parte das atividades do grupo permite a 

agregação de valor ao produto e aumenta o leque de possibilidades de negócios, a partir do 

momento em que existe a opção de vender o óleo de soja in natura ou industrializá-lo, 

transformando-o em biodiesel. Como exemplos de usinas de grupos agroindustriais integrados 

citam-se a Granol, ADM e Caramuru, entre outras.  

 O segundo produto mais utilizado como matéria-prima da produção de biodiesel até o 

momento é o sebo bovino. Este produto teve uma participação média em 2008 de 19,42%.  

Vieira (2006) afirma que o sebo será um produto usado na fase de transição, enquanto outras 

cadeias de matérias-primas se estruturam para atender a demanda. No momento, o sebo é um 

produto que oferece menores custos, mas a sua produção está vinculada à indústria da carne e 

não à indústria de biodiesel. 

 De maneira semelhante à utilização da soja, o sebo tem despertado o interesse de 

grupos agroindustriais integrados que possuem como parte de suas atividades a produção e 

industrialização da carne bovina, da qual o sebo é derivado. Como exemplo, cita-se o Grupo 

Bertin, que instalou uma usina de biodiesel com a finalidade de utilizar este subproduto, 

agregando valor à cadeia produtiva. 

Além do óleo de soja e do sebo, outras oleaginosas participam do processo de 

produção de biodiesel, mas em percentuais ínfimos. Algumas dessas oleaginosas são citadas 

em diversas pesquisas como potenciais fornecedoras de matéria-prima. São elas: o algodão, o 

babaçu, a canola/colza, o dendê, o girassol, a mamona e o pinhão-manso, porém todas elas 

ainda caminham no mercado como alternativas pouco utilizadas na prática do mercado.  

 

4. Metodologia 

 

A mamona é competitiva enquanto matéria-prima para produção de biodiesel no 

Estado do Tocantins? Trata-se de cultura economicamente viável para os produtores? Para 
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responder esta questão é necessário conhecer o custo médio da produção de mamona no 

Estado, compará-lo com outros padrões de eficiência no país e, por fim, auferir os indicadores 

iniciais de rentabilidade, em especial, aqueles relacionados a lucratividade. 

 

4.1. Metodologia para apuração dos custos e da rentabilidade econômica 

 

A análise da viabilidade de produção de matérias-primas para biodiesel passa 

necessariamente pelo estudo dos custos de produção e da rentabilidade econômica. Callado e 

Callado (2006) comentam a dificuldade de implantação e desenvolvimento de um sistema de 

apuração de custos no agronegócio devido à necessidade de rigor no controle de seus 

elementos de forma a obter a correta apropriação dos custos de cada produto, principalmente 

sobre os gastos gerais, que devem ser rateados pelos diversos produtos cultivados. 

A classificação dos custos para posterior apropriação ao produto é realizada quanto à 

identificação material com o produto e quanto à variação quantitativa. No primeiro caso, de 

acordo com Santos, Marion e Segatti (2002) os custos são classificados em: a) diretos: 

representados por aqueles cuja identificação no produto é precisa, ou seja, é possível 

identificar objetivamente quanto de um determinado item está contida no produto; b) 

indiretos: é aquele custo alocado ou apropriado ao produto através de critérios de rateio ou por 

estimativas, por não ser possível a sua identificação de forma objetiva. 

Quanto à variação quantitativa, os custos são classificados em: a) custos fixos: são 

aqueles que não variam, no curto prazo, em termos de quantidade e valor, independentemente 

da quantidade produzida. Também são conhecidos como custos de capacidade instalada, pois 

se relacionam aos custos de manutenção de instalações, máquinas e benfeitorias, além de 

salários e manutenção da área administrativa; b) custos variáveis: geralmente são custos 

diretos de produção, que variam de acordo com o volume produzido. 

O registro e o acúmulo dos custos e sua posterior conversão em informações 

relevantes através da contabilidade de custos, de acordo com Leone (2000), visa atingir os 

seguintes objetivos: a) a determinação do lucro; b) o controle das operações; c) a tomada de 

decisões. 

Para alcançar estes objetivos, Callado e Callado (2006) ressaltam a importância da 

contabilidade de custos, pois para a determinação do lucro, a contabilidade de custos utiliza os 

dados dos registros convencionais de contabilidade ou compilando-os de um modo diferente 

para que eles se tornem úteis à administração. Além disso, a comparação entre custo orçado e 
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custo real permite o planejamento e o controle das operações. Por último, a partir dos custos é 

possível definir preço de venda, mix de produtos a serem produzidos, ou de forma mais 

abrangente, a análise de custos x volume x lucro.  

Para produtos agrícolas, a Companhia Brasileira de Abastecimento – CONAB utiliza 

metodologia de cálculo de custo de produção que busca contemplar todos os itens de 

dispêndio, explícitos ou não, que devem ser assumidos pelo produtor, desde as fases iniciais 

de correção e preparo do solo até a fase inicial de comercialização do produto. O cálculo do 

custo de uma determinada cultura estabelece custos de produção associados aos diversos 

padrões tecnológicos e preços de fatores em uso nas diferentes situações ambientais. Desta 

forma, o custo é obtido mediante a multiplicação da matriz de coeficientes técnicos pelo vetor 

de preços dos fatores. Como coeficientes técnicos de produção são entendidas as quantidades 

de insumos, serviços e de máquinas e implementos utilizados no processo produtivo. Essas 

quantidades são expressas em valores de tonelada, quilo, litro, horas e dias de trabalho. A 

combinação desses fatores e suas respectivas quantidades é denominada “pacote tecnológico”.  

 A metodologia do cálculo dos custos de produção proposta por Callado e Callado 

(2006) vai ao encontro da adotada pela CONAB, quando aqueles apresentam as despesas 

efetivas e as despesas condicionais. A metodologia proposta pela CONAB adota a 

terminologia de custos explícitos e custos implícitos, assim descritos: a) custos explícitos, 

cujos valores podem ser mensurados de forma direta, são determinados de acordo com os 

preços praticados pelo mercado, admitindo-se que os mesmos representam seus verdadeiros 

custos de oportunidade social. Situam-se nesta categoria os componentes de custo que são 

desembolsados pelo agricultor no decorrer de sua atividade produtiva, tais como insumos 

(sementes, fertilizantes e agrotóxicos), mão-de-obra temporária, serviços de máquinas e 

animais, juros, impostos e outros; b) custos implícitos – não são diretamente desembolsados 

no processo de produção, visto que correspondem à remuneração de fatores que já são de 

propriedade da fazenda, mas não podem deixar de ser considerados, uma vez que se 

constituem, de fato, em dispêndios. Sua mensuração se dá de maneira indireta, através da 

imputação de valores que deverão representar o custo de oportunidade de seu uso. Nesta 

categoria enquadram-se os gastos com depreciação de benfeitorias, instalações, máquinas e 

implementos agrícolas e remuneração do capital fixo e da terra. 

 Além desse detalhamento, a metodologia proposta pela CONAB ainda faz a divisão 

dos custos em termos contábeis, onde são elencados os custos variáveis, compostos por 

despesas de custeio da lavoura e outras despesas, estas últimas representadas por despesas 
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pós-colheita e despesas financeiras (incidentes sobre o capital de giro). Além dos custos 

variáveis, há os custos fixos, que contemplam a depreciação do capital fixo e a remuneração 

dos fatores terra e capital fixo. 

 

4.2. Procedimentos empíricos 

 

Foram visitados 15 (quinze) agricultores familiares, cultivadores de mamona, 

representando a totalidade dos produtores cadastrados ativos da empresa, ao longo de todo o 

Estado do Tocantins.  Assim, foram levantados os custos de produção, os preços praticados, 

bem como aspectos relacionados ao processo produtivo praticado por cada agricultor 

individualmente.  A planilha foi estruturada, a partir do modelo CONAB, para coletar os 

custos de produção de 01 (um) hectare da cultura, mas em vários casos os produtores 

plantaram mais de um hectare e não têm registros detalhados do custo. Nestes casos foram 

anotados os valores totais gastos e depois foi feito o rateio para se chegar ao valor gasto por 

hectare.   

Também, foram realizadas entrevistas complementares aos produtores e a Usina para 

melhor compreender as atuais estratégias de aquisição de matéria-prima por parte desta 

última. Os dados coletados foram tabulados para apuração das características das 

propriedades que serão utilizadas nas descrições dos subsistemas de produção de biodiesel e 

para a análise da eficiência econômica comparada. 

 

5. Resultados e Discussões  

5.1. O Biodiesel no Tocantins 

 

Atualmente, as duas indústrias de biodiesel em atividade no Tocantins, diferente de 

suas proposições iniciais para uso de matérias-primas a partir da agricultura familiar, têm 

utilizado o óleo de soja para a produção de biodiesel. O óleo utilizado é adquirido no 

mercado, diretamente das indústrias esmagadoras, principalmente da região Centro-Oeste.  

Na pesquisa desenvolvida foi realizada entrevista com pessoa designada pela Usina e 

esta afirmou que o uso do óleo de soja deve-se ao fato da inconstância e também inexistência 

de outras matérias-primas, porém as indústrias têm interesse na produção de matérias-primas 

alternativas, como a mamona, o girassol e o pinhão-manso, tanto que existe o incentivo para a 
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produção dessas culturas, principalmente pela agricultura familiar. 

O subsistema estritamente coordenado da mamona para a produção de biodiesel no 

Tocantins é composto pela usina da Brasil Ecodiesel Indústria e Comércio de 

Biocombustíveis e Óleos Vegetais S.A., localizada no município de Porto Nacional, com 

capacidade instalada de 108 milhões de litros/ano e pelos produtores de mamona cadastrados 

como fornecedores dessa matéria-prima. A estrutura de governança desse subsistema são os 

contratos firmados entre a usina e os produtores para o plantio e fornecimento de mamona e 

de assistência técnica. 

A usina tem suas estratégias competitivas condicionadas por uma série de fatores: há 

regulamentações específicas para os produtores de biodiesel e este tem padrões de qualidade 

estabelecidos; os preços são definidos em leilões organizados e controlados pela ANP; o 

limite e a quantidade comercializáveis estão vinculados ao percentual a ser adicionado ao 

diesel mineral. 

Apesar do reduzido número de produtores, observa-se que os mesmos encontram-se 

dispersos por todo estado, com poucos em cada local (município). Os quinze produtores 

visitados estão localizados em 11 (onze) municípios diferentes, alguns deles distantes mais de 

500 km da usina.   Isso pode ser visto como um indício de que a estratégia da utilização de 

produtores familiares na produção de mamona somente ocorre para que a empresa tenha 

acesso ao Selo Social e todos os benefícios recorrentes, pois é praticamente inviável do ponto 

de vista operacional e logístico fornecedores localizados pontos dispares do Estado e com 

uma distância tão grande. 

A usina objeto deste estudo de caso, ao se instalar na região Norte do Brasil, no estado 

do Tocantins, e incentivar a cultura da mamona, o fez por opção estratégica, pois o percentual 

de matéria-prima a ser adquirido da agricultura familiar nesta região é menor do que em 

outras regiões. Tudo isto está manifesto nos documentos corporativos, onde a usina considera 

o incentivo à cadeia produtiva da mamona um dos seus pontos fortes e uma estratégia 

competitiva, porém na prática a quase totalidade de seu processamento de biodiesel é feito a 

partir da soja. 

 

5.2. Análise da eficiência econômica da produção de mamona 

 

Para obter o custo médio de produção da cultura da mamona no estado do Tocantins, 

foi elaborada uma planilha de custos (tabela 3), nas qual foram registrados dos valores de 
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cada item de acordo com as informações fornecidas pelos agricultores familiares pesquisados. 

 
Tabela 3: Custo médio de produção de 01 (um) hectare de mamona. Tocantins, 2008 

 DISCRIMINAÇÃO UNIDADE  QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 INSUMOS     
1.1 Fertilizantes kg/ha 130 0,945 122,85 
1.2 Calcário kg/ha 980 0,080 78,40 
1.3 Combustíveis lt/ha 17 1,635 27,79 
1.4 Lubrificantes lt/ha    
1.5 Sementes kg/ha    
1.6 Embalagens pc/ha    
1.7 Defensivos lt/ha 1,5 18,00 27,00 

2 PREPARO DO SOLO     
2.1 Distribuição calcário h/m 1,0 90,00 90,00 
2.2 Aração h/m    
2.3 Gradagem h/m 2,0 80,00 160,00 
2.4 Distribuição adubo h/m    

3 PLANTIO     
3.1 Plantio de sementes d/h 5,0 20,00 100,00 

4 TRATOS CULTURAIS     
4.1 Capina d/h 5,0 20,00 100,00 
4.2 Aplicação defensivos d/h    

5 COLHEITA     
5.1 Colheita d/h 4,0 20,00 80,00 
5.2  Transporte d/h    
5.3 Descascamento d/h    
5.4 Secagem d/h    
5.5 Acondicionamento d/h    

6 OUTROS     
6.1 Depreciação     
6.2 Manutenção     
6.3 Encargos financeiros     
6.4 Tributos     
6.5 Outros custos     
 CUSTO TOTAL    786,04 

7 PRODUTIVIDADE kg/ha  164,20 0,71 116,58 
8 RESULTADO LÍQUIDO    (669,46) 

Fonte: Pesquisa de campo. 

A partir dos valores registrados e da apuração dos valores médios, verificou-se que o 

custo total de produção de R$ 786,04 é resultante da inclusão dos custos dos insumos e 

preparo do solo. Observou-se, na pesquisa de campo, que somente alguns produtores fizeram 

uso de insumos e gastos com preparo de solo – aproximadamente 26,7% deles. A maioria 

(73,30%) só teve custos de plantio, tratos culturais e colheita. Os gastos com insumos e 

preparo do solo representam efetivo desembolso de recursos e por este motivo muitos 

produtores não incorrem nestes gastos. Já os gastos com mão-de-obra (plantio, tratos culturais 
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e colheita) geralmente não representam desembolso, pois são tarefas realizadas pelo grupo 

familiar do produtor. Todavia, estes gastos devem ser considerados para verificar a 

viabilidade de produção da matéria-prima.  

A produtividade média por hectare nas duas safras (2007/2007 e 2007/2008) foi de 

164,20 kg, comercializada a um preço médio de R$ 0,71, gerando uma receita média de R$ 

116,58. A rentabilidade média apurada foi negativa no valor de R$ 667,40 por hectare de 

mamona plantada.  

Algumas comparações dos resultados econômicos da produção da mamona do 

Tocantins com outras experiências no país podem ser realizadas.  Observa-se a seguir 

comparações realizadas por unidades demonstrativas da EMBRAPA no Nordeste brasileiro 

em unidades demonstrativas, e o levantamento realizado pela CONAB no município de Irecê-

BA. 

 
Tabela 4: Comparativo das estimativas da EMBRAPA e da CONAB e do resultado da 
pesquisa de campo para a produção de 1 (um) hectare de mamona 

 EMBRAPA 
Semi-mecanizado 

EMBRAPA 
Não mecanizado 

CONAB 
Irecê/BA 

TOCANTINS 

Produtividade 
(Kg/ha) 

 

2.000 1.200 1.200 164,20 

Preço (R$) 0,60 0,60 1,00 0,71 

Receita total 
(R$) 

 

1.200,00 720,00 1.200,00 116,58 

Custos (R$) 1.105,80 579,00 1.339,16 786,04 

Resultado 
Líquido (R$) 

94,20 141,00 (139,16)           (669,46) 

Fonte: EMBRAPA, CONAB e Pesquisa de Campo. 

Estes valores apontam para a inviabilidade econômica da produção de biodiesel a 

partir do óleo de mamona, especialmente no Tocantins.  Diante dessas constatações, é 

possível afirmar que um dos principais objetivos a ser alcançado para a viabilização 

econômica da produção de biodiesel a partir do óleo de mamona é o aumento da 

produtividade dessa cultura. Os resultados da pesquisa de campo também permitem fazer um 

comparativo das áreas plantadas e das quantidades colhidas nas duas safras (2006/2007 e 

2007/2008) pelos produtores de mamona no Tocantins. 
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Tabela 5: Comparativo das áreas médias plantadas e das quantidades médias colhidas 
nas safras de 2006/2007 e 2007/2008 pelos produtores de mamona no Tocantins  
 

Valores médios 2006/2007 2007/2008 Variação % 

Área plantada (ha) 5,7 3,0 -48,1% 

Quantidade colhida (kg) 814,7 551,1 -32,4% 

Produtividade (kg/ha) 142,6 185,8 30,3% 
    Fonte: Pesquisa de campo. 

 

A tabela 5 demonstra uma redução de 48,1% na área média plantada e, 

conseqüentemente, uma redução de 32,4% na quantidade colhida. Por outro lado, houve 

aumento na produtividade média de 30,3%, decorrente de alguns fatores, entre eles o 

aprendizado do produtor entre as duas safras. Mesmo havendo este aumento, a produtividade 

de 185,8 kg/ha alcançada na safra 2007/2008 está muito aquém da média brasileira (~ 700 

kg/ha) e da quantidade necessária para viabilizar a produção. 

A queixa dos produtores não está no desembolso de recursos monetários, pois estes 

não foram tão significativos em virtude de ser utilizada a mão-de-obra familiar ou quando 

usada a de terceiros, isto acontecia em sistema de parceria, no qual os produtores se auto-

ajudam através da troca de serviços prestados. As reclamações relacionam-se à produtividade 

baixa, a falta de assistência técnica e ao descumprimento dos contratos por parte da usina. 

Como já foi observado anteriormente, a produtividade estimada da mamona em alguns 

estudos depende diretamente de alguns fatores pontuais como o uso de fertilizantes e a 

correção de solo. Na pesquisa de campo com os agricultores familiares produtores de mamona 

para a empresa Brasil Ecodiesel S/A, esses aspectos foram questionados e verificou-se que o 

pequeno produtor dá pouca importância à análise do solo e sua correção. 

Uma das formas de relacionamento e, o principal meio de comunicação entre as usinas 

e os produtores, é a assistência técnica, prevista como item obrigatório no PNPB para a 

obtenção do Selo Combustível Social. A tabela 6 apresenta alguns detalhes do relacionamento 

da usina com os produtores. Na experiência dos produtores de mamona foi confirmada a 

assistência técnica mensal em 60% das propriedades. 26,8% dos produtores afirmaram não ter 

recebido assistência por parte da usina ou dos seus técnicos e os demais relataram que 

receberam visitas trimestrais ou semestrais. 
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Tabela 6: Relação da usina com os produtores através da assistência técnica, análise e 
correção do solo. Tocantins, 2008 
 

 Nº % 
Periodicidade da assistência técnica 

Mensal 9 60,0% 

Trimestral 1 6,7% 

Semestral 1 6,7% 

Não houve 4 26,8 

Total 15 100,0% 

Análise do solo 

Sim 4 26,7% 

Não 11 73,3% 

Total 15 100,0% 

Correção do solo 

Sim 1 6,7% 

Não 14 93,3% 

Total 15 100,0% 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 

Outro aspecto observado entre os produtores de mamona é o fato de somente 26,7% 

deles terem realizado a análise do solo antes do plantio e 6,7% fizeram a correção. 

Questionados sobre este baixo índice de análise do solo e sua correção, os produtores 

relataram que houve coleta de amostras por parte dos técnicos, mas não foi dado retorno em 

relação à necessidade de correção ou não do solo. A análise, correção e preparo do solo para o 

plantio é um dos itens mais enfatizados no documento produzido pela indústria, mas 

desprezado pela assistência técnica. 

A mamona pode ser uma alternativa para a agricultura familiar do semi-árido 

nordestina e de outros estados como o Tocantins, pois representa uma fonte alternativa de 

renda, ou mesmo a única fonte efetiva de renda do agricultor familiar, uma vez que as demais 

culturas geralmente são de subsistência, não sendo comercializadas. Porém, não se pode 

atribuir à mamona e a agricultura familiar a solução da produção de matéria-prima para a 

produção de biodiesel.  

Ao seu turno, as usinas podem até utilizar a mamona como uma das matérias-primas, 

mas não podem vincular a sua produção ao fornecimento desta oleaginosa por parte da 

agricultura familiar, pois esta, além dos fatores limitantes antes mencionados, ainda não se 

encontra organizada para tal. Uma menção importante é feita por Shikida (1997), que ao 

analisar a evolução do PRÓALCOOL, constatou a falta de condição da agricultura familiar, 
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baseada na produção de mandioca, de fornecer álcool às usinas. Nesse caso, a produção 

canavieira, empresarial e, em larga escala, mais bem estruturada, foi e é o carro-chefe do 

PRÓALCOOL até hoje.   

 

6. Considerações Finais  

 

A preocupação dos governos brasileiros com a questão energética não é recente. Prova 

disso é a matriz energética que sempre registrou a participação de fontes de energia 

renováveis. Também deve ser citado o programa brasileiro de produção de álcool 

combustível. Nesta mesma linha foram desenvolvidas pesquisas com outros biocombustíveis, 

especialmente o biodiesel, que teve a primeira patente brasileira registrada em 1980. Esses 

fatores podem ter contribuído para que o governo acreditasse que o lançamento e a 

implantação do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel aconteceriam sem 

sobressaltos, principalmente em se tratando da inserção dos diferentes agentes ao longo da 

cadeia produtiva.  

Ao contrário do que se acreditava, a implantação do PNPB tem passado por momentos 

de instabilidade, principalmente em se tratando da participação da agricultura familiar. O país 

apresenta uma capacidade de produção de biodiesel acima da demanda, mas tudo indica que o 

governo ignorou alguns princípios básicos da geração de energia: a produção deve se dar em 

larga escala, com fornecimento constante e com produtos padronizados a preços acessíveis ao 

consumidor. Por estas razões ainda não é conveniente vincular a produção de um 

biocombustível ao fornecimento da matéria-prima pela agricultura familiar, que é um 

segmento que não contém capacidades tecnológicas apropriadas para exercer uma função de 

cunho estratégico na matriz energética brasileira, pelo menos neste momento. 

As necessidades de fornecimento de matéria-prima para a produção de biodiesel vêm 

sendo atendidas pela agricultura empresarial organizada, que encontrou nesta atividade mais 

uma forma de agregar valor e demandar um dos seus principais produtos que é a soja. Mutatis 

mutandis, repete-se aqui o caso da cana-de-açúcar (empresarial e organizada) e da mandioca 

(familiar) no que se refere ao PRÓALCOOL e sua matéria-prima dominante. 

Especificamente em relação à mamona, embora sendo cultura tradicional da 

agricultura familiar, não existem cadeias produtivas organizadas. Existem pesquisas, 

principalmente na Embrapa, mas as cultivares desenvolvidas não são utilizadas maciçamente 

pelos pequenos produtores que ainda preferem usar sementes da safra anterior. Os custos de 
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produção da cultura são elevados, conforme apresentado ao longo deste trabalho, e a 

produtividade é baixa, insuficiente em muitos casos para tornar a cultura viável. O pequeno 

produtor não dispõe de recursos próprios para investimentos em tecnologia e encontra 

dificuldades de acesso ao crédito. 

O Estado do Tocantins possui zoneamento agrícola para o cultivo da mamona 

realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mas não há políticas 

públicas por parte das esferas estadual e municipal com o objetivo de inserir a cultura da 

mamona no processo produtivo de biodiesel na região.  A iniciativa de estimular o plantio da 

mamona partiu da usina da Brasil Ecodiesel e arrefeceu ao longo do período pesquisado. 

Vários fatores podem ser apontados como causas que contribuíram para a não 

viabilização da cultura da mamona no Estado: os agricultores familiares possuem baixa 

formação educacional; a agricultura praticada é estagnada, tradicional, com práticas 

conservadoras em relação ao manejo e à escolha das culturas a serem desenvolvidas, 

prevalecendo as culturas de produção de alimentos de subsistência, com pouco interesse pelas 

culturas de renda. 

Outro aspecto não considerado pelo governo quando do lançamento do PNPB é a 

heterogeneidade do país em diversos aspectos: no uso e consumo de combustíveis, 

concentrados nas regiões Sudeste e Sul, nas condições edafoclimáticas, nas questões culturais 

da agricultura familiar, entre outras. O plano foi concebido com um marco regulatório geral, 

diferenciando-se apenas nos incentivos fiscais concedidos às usinas em função da aquisição 

de matérias-primas da agricultura familiar. O governo acreditou que o mercado se ajustaria, 

mas isto não aconteceu e os pequenos produtores foram prejudicados porque estavam 

despreparados para participar do processo.  

Na realização da pesquisa de campo verificou-se a baixa produtividade da mamona 

entre os produtores da agricultura familiar no Estado do Tocantins, sendo este um aspecto 

constatado em outras fontes consultadas e utilizadas como parâmetro de comparação para a 

análise da eficiência econômica do subsistema. Contudo, as melhorias na produtividade 

podem ser obtidas através de ações como: a análise e correção do solo, o uso de sementes 

selecionadas, a prestação de assistência técnica eficiente e contínua. Outro aspecto que 

necessita de atenção, principalmente por parte das entidades governamentais de assistência ao 

produtor, é a gestão do negócio, pois se constatou que o pequeno produtor não tem registro de 

itens essenciais como custos de produção. Emerge daí a questão da melhoria educacional 

dessa importante fração de trabalhadores. 
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Quanto à análise do subsistema objeto deste estudo, verificou-se que o subsistema de 

produção da mamona é pouco estruturado devido a algumas insuficiências dos ambientes 

institucional e organizacional, com ênfase neste último. Ademais, o ambiente tecnológico 

também deixa a desejar. A usina buscou a coordenação do subsistema, mas não obteve êxito. 
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