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RESUMO 

 

A reversão das alterações climáticas se constitui um dos principais desafios conjuntos com os 
quais se deparam as sociedades humanas em escala planetária. Seu enfrentamento tem 
impulsionado a transição de matrizes energéticas fósseis pelas renováveis e contribuído para 
que o aquecimento global passe a ser tratado como tema de segurança geopolítica, humana e 
alimentar. Alguns países têm nutrido a expectativa de a partir da produção de energia 
proveniente da biomassa, virem a se destacar no cenário mundial como nação soberana. No 
caso do Brasil, o domínio de conhecimentos estratégicos, a utilização de técnicas avançadas e 
a disponibilidade de estoques naturais se revelam como vantagem competitiva para que o país 
venha assumir o comando da integração energética e passe a ocupar posição de destaque no 
cenário geopolítico. O Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), 
regulamentado desde o ano de 2005, surge como uma pretensiosa aposta de conciliar as 
agendas econômicas, sociais e ambientais para o enfrentamento de tais questões. Contudo, a 
falta de clareza em relação às estratégias que serão adotadas para evitar as pressões aos bens 
ambientais, ao alargamento dos conflitos no meio rural, à segurança alimentar e ao fenômeno 
da desterritorialização tem se revelado como limitação para que, tanto na esfera nacional 
como no âmbito local, o Programa cumpra com as diretrizes estabelecidas em seu escopo. No 
estado de Sergipe, reforça a preocupação com a sustentabilidade da produção bioenergética a 
ausência de dados que revelem os resultados alcançados até o momento, sugerindo deficiência 
no monitoramento e na avaliação do Programa. Esse entendimento contribuiu para que se 
lançasse um olhar empírico sobre o arranjo institucional proposto no modelo de governança 
do Programa de Biodiesel de Sergipe (Probiose). Nessa direção, elegeu-se como objetivo 
geral do estudo avaliar o grau de sustentabilidade social, ambiental, econômica e institucional 
do Programa. A referida avaliação se deu mediante a formulação de um sistema de 
indicadores (SiaspBio), a partir dos quais foram gerados biogramas. A leitura dos modelos 
gráficos revelou que no estado de Sergipe o cultivo de girassol não tem refletido na renda dos 
agricultores familiares, tampouco servido para melhorar a qualidade de vida. A análise foi 
conduzida sob o enfoque sistêmico. 
 
 
Palavras-chave: biodiesel; governança; indicadores de sustentabilidade; Probiose. 
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ABSTRACT  

 

The reversion of weather alterations constitutes one of the main challenges in conjunction 
faced by human societies worldwide. Its facing has developed the transition from fossil 
energetic matrixes to renewable ones and contributed to global warming be treated as a theme 
of geopolitics security and a human and feeding matter. Some countries have had expectations 
to become the most supreme nations from biomass energetic production in the world scene. In 
Brazil, the dominance of strategic knowledge, the use of advanced techniques and the 
availability of natural resources are good advantages to be in charge of energetic integration 
competition in a remarkable geopolitics position. The national Biodiesel Production and 
Usage Program (PNPB) since 2005 has been an ambitious bet to conciliate economical, social 
and environment agendas to face such matters. However, the lack of clearness of methods to 
avoid environment resources pressure, the growing of country conflicts, the food  security and 
the phenomenon of desterritorialization have become limitations, as national or local 
questions, the program accomplishes its established directions. In Sergipe State, there’s the 
worry with the sustentability of bioenergetic production, the absence of data of obtained 
results up to the moment, suggesting deficiency in supervision and evaluation of its actions. 
This view contributes in order to take a look at the suggested institutional arranged 
government model on a empirical way of the Sergipe Biodiesel Program (Probiose). In this 
direction, the chosen main aim social sustentability and also the environment, economical and 
institutional matters of the program, in the questions of sustentability. The told evaluation was 
made by the formulation of a system of indicators (SiaspBio) since which biogrames were 
created. The reading of the graphic models revealed that is Sergipe´s study the growing of 
sunflowers hasn`t had impact on incomes of familiar farming or on life quality. The analysis 
was made under a systematic focus. 
 
 

Keyword:  biodiesel; governance; indicators of sustentability; Probiose. 
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“Não vamos usar uma energia alternativa 

só porque ela é ambientalmente correta. 

Se ela também não for sustentável do ponto 

de vista econômico e social, ela também 

não vai ter o equilíbrio que precisamos”. 

 

((((DORNELLESDORNELLESDORNELLESDORNELLES, , , , 2012012012011)1)1)1)    

    



 

 

 

1

INTRODUÇÃO 

 

O complexo cenário de incertezas que se prospecta para os próximos anos em 

decorrência das alterações do clima é, reconhecidamente, um dos principais desafios 

conjuntos com os quais se deparam as sociedades humanas em escala planetária. Seu 

enfrentamento vem exigindo dos governantes a adoção de medidas para reversão de um 

quadro que de acordo com o quarto Relatório do Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) divulgado no ano de 2007, representa risco iminente à escassez de água e à perda da 

biodiversidade.  

Essa realidade fez emergir discussões envolvendo o conceito de segurança climática, 

geopolítica, humana, alimentar (BARROS-PLATIAU, 2011), nacional e energética (EIRAS, 

2010) e impulsionou a formulação de uma agenda internacional voltada à redução de gases 

poluentes mediante a substituição das matrizes fósseis por alternativas de baixa emissão de 

carbono. O marco desse evento é o Protocolo de Quioto, assinado em 1997 por líderes de 

cento e quarenta e um países, cujas metas focalizam aspectos ambientais, energéticos, 

econômicos e comerciais (BARROS-PLATIAU, 2011).  

Diante de tal panorama, a segurança energética passou a ocupar o centro dos debates 

mundiais e a ser considerada uma questão crucial do cenário geopolítico presente. Isto tem 

impulsionado a busca por fontes de energias renováveis, vistas como alternativa promissora 

na redução da emissão dos poluentes atmosféricos responsáveis pelo aquecimento global e 

gerado em alguns países a expectativa de se destacar como nação soberana.  

No caso do Brasil, fatores como a experiência acumulada na produção de 

biocombustíveis líquidos, a exemplo do bioetanol proveniente da cana-de-açúcar e do 

biodiesel originado de materiais graxos, a vasta extensão territorial e a existência de 

condições ambientais favoráveis se revelam como vantagem competitiva para projetar 

mundialmente o país como produtor e distribuidor de biocombustíveis e como fabricante de 

motores multicombustiveis (ANTUNES, 2007).  

Por outro lado, a produção nacional de biocombustíveis, especialmente o derivado de 

compostos vegetais, se encontra envolta em uma série de conflitos que se não solucionados 

podem representar fator limitante para o alcance do status quo desejado. São eles: 

disponibilidade de terras agricultáveis x questão agrária; acesso à água x recurso escasso (em 

algumas regiões do país); condições edafoclimáticas adequadas x produção de alimentos;
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apropriação do território x geração de fluxos migratórios e exploração vegetal x 

desmatamento, podendo este último resultar em significativa perda da biodiversidade e em 

alterações no ciclo hidrológico, se fazendo refletir diretamente no equilíbrio climático, 

fenômeno que junto com a escassez das fontes energéticas fósseis motiva a transição de 

matriz energética. 

O Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), regulamentado no ano 

de 2005, surge como uma pretensiosa aposta de conciliar as agendas econômicas, sociais e 

ambientais para o enfrentamento das questões mencionadas. Contudo, falta-lhe clareza no que 

diz respeito às estratégias que serão adotadas para evitar as pressões aos bens ambientais, ao 

alargamento dos conflitos no meio rural, à segurança alimentar e ao fenômeno da 

desterritorialização. Para além dessa lacuna, o ceticismo em torno da dicotomia prospecção 

bioenergética x produção de alimentos não encontra-se desvinculado da questão 

paradigmática presente no campo.  

Tal paradoxo tem sido, aliás, um dos aspectos relacionados à produção de 

combustíveis derivados da biomassa vegetal que mais tem gerado tensionamentos. Por essa 

razão, a proposta de Economia Verde adotada em 2009 pela Assembléia Geral das Nações 

Unidas, a qual sugere a segurança alimentar e a segurança energética como dimensões da 

sustentabilidade deve ser vista com reservas. Afinal, de quais mecanismos dispõe o Estado 

para conciliar os distintos interesses: economia + verde, energia + alimentos, garantindo por 

exemplo que os biocombustíveis se desenvolvam sobre bases sustentáveis?  

No âmbito estadual, reforça a preocupação com a sustentabilidade da produção 

bioenergética a ausência de dados que revelem os resultados alcançados pelo Programa 

sergipano de biodiesel até o momento, realidade essa que sugere deficiência no 

monitoramento e avaliação de suas ações. Para se ter ideia, apenas uma das mais de trinta 

instituições integrantes da rede de governança do programa disponibiliza em sua página na 

web algum tipo de informação referente à cadeia produtiva local. Mesmo assim, os dados 

postados já possuem mais de três anos de defasagem.  

É conveniente ressaltar que a constituição de uma rede implica em reconhecer que a 

gestão pública exige cada vez mais um sistema de informação e de conhecimento (CATALÀ, 

2005). Em outras palavras, interação e difusão constituem-se condições essenciais para que a 

rede cumpra com sua função. Seguindo essa linha de raciocínio, considerou-se fundamental 

para este estudo aprofundar o conhecimento sobre as ações desenvolvidas e as parcerias 
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estabelecidas entre as instituições que integram a Rede Sergipe de Biodiesel (RSB), de forma 

a avaliar até que ponto o modelo gerencial adotado no Programa estadual se faz refletir na 

sustentabilidade das ações que ocorrem em escala territorial, haja vista compartilhar-se do 

entendimento de Sepúlveda (2008) de que a convergência de ações governamentais 

articuladas com o interesse de consolidar a cadeia produtiva do biodiesel representa um dos 

maiores desafios para que esta tenha êxito e não sofra descontinuidade.  

Esse entendimento inspirou a ideia de lançar um olhar empírico sobre o arranjo 

institucional proposto no modelo de governança do Programa de Biodiesel de Sergipe 

(Probiose), partindo-se da seguinte questão: a RSB tem atuado no sentido de assegurar que as 

diretrizes previamente estabelecidas no escopo do Programa se desenvolvam sobre bases 

sustentáveis, ou seja, levando em consideração as dimensões social, econômica e ambiental 

com vistas a contribuir para o desenvolvimento dos territórios onde suas ações se 

desenvolvem? 

No sentido de responder a esse questionamento, tomou-se como norte o pressuposto 

de que o maior ou menor grau de sustentabilidade do Probiose é condicionado pelo conjunto 

indissociável de diretrizes elencadas na lei que constitui o Programa nacional de biodiesel, 

quais sejam:  

a) promoção da inclusão social; 

b) preços competitivos; 

c) diversificação de fontes oleaginosas; 

d) desenvolvimento regional; 

e) geração de emprego e renda.  

Dada essa relação de dependência, o estudo se sustenta na hipótese de que o não 

cumprimento de quaisquer das diretrizes que orientam o Programa pode vir a comprometer a 

sustentabilidade social, ambiental e econômica na escala territorial, sendo tal 

comprometimento agravado pela falta de sinergia e pelos conflitos de interesses entre as 

instituições componentes da sua rede gerencial, às quais compete a governança (coordenação, 

monitoramento e avaliação), trazendo reflexos negativos à dinâmica geral. 
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Para orientar o percurso investigativo, elegeu-se como objetivo geral avaliar o grau de 

sustentabilidade social, ambiental e econômica do Probiose, levando em consideração as 

diretrizes nacionalmente estabelecidas e o desempenho gerencial da rede de governança do 

Programa no âmbito local (dimensão institucional). 

Os objetivos específicos foram assim definidos: 

i. identificar o conjunto de princípios orientadores e conceituais, as diretrizes e as 

metas que constituem o PNPB e o Probiose, respectivamente; 

ii. definir indicadores de sustentabilidade que contemplem as dimensões social, 

ambiental, econômica e institucional compatíveis com as características do Programa 

estadual;  

iii. analisar, a partir da aplicação dos indicadores selecionados, a sustentabilidade 

social, ambiental, econômica e institucional do Probiose nos territórios onde suas ações se 

desenvolvem; 

iv. correlacionar os resultados obtidos a partir da aplicação dos indicadores de 

sustentabilidade às percepções dos atores que representam os seguimentos envolvidos na rede 

de governança do Programa. 

No trajeto percorrido para o alcance dos referidos objetivos foram se delineando os 

escritos que agora dão forma a este estudo. O recorte espacial da pesquisa é o estado de 

Sergipe, mais precisamente nos territórios Alto Sertão e Sul Sergipano, onde as ações do 

Programa estão sendo executadas desde o ano de 2008 por meio da cultura do girassol 

(Helianthus annuus L.).  

Antes de seguir adiante, se faz oportuno esclarecer que conduz este estudo o conceito 

de sustentabilidade constante do Relatório “Nosso Futuro Comum” (Our Common Future), 

publicado em 1987, o qual destaca o compromisso de solidariedade com as gerações futuras. 

Isto significa que para ser considerado sustentável o Programa deve primar pelo uso 

equilibrado dos sistemas social, ambiental e econômico assegurando que amanhã estes 

continuem, senão intactos, ao menos disponíveis para quem está por vir, sendo condição 

necessária para que isto ocorra a efetividade da dimensão institucional, dada sua estreita 

relação com a boa governança. 

Em relação à terminologia empregada ao longo do estudo para designar os 

combustíveis derivados da biomassa vegetal tem-se verificado tanto no meio acadêmico 



 

 

 

5

quanto por parte de organizações que guardam interface com as questões agrárias, certa 

ênfase na substituição da expressão biocombustíveis por agrocombustível. Um dos principais 

discursos em sua defesa surgiu durante o Fórum Social Mundial de Soberania Alimentar 

realizado em Mali, no ano de 2007, em que se julgou que o uso do termo biocombustível no 

sentido de associar esse tipo de energia à sustentabilidade e à vida seria incompatível, vez 

que tais aspectos não têm sido contemplados nas políticas voltadas à sua produção e que a 

palavra bio deve ser utilizada estritamente para nomear realidades que estejam comprometidas 

com a vida, sendo dessa forma mais coerente, por parte dos defensores dessa ideia, o uso do 

prefixo agro (LEROY, 2008).  

Para além desse ponto de vista, compreende-se que a polêmica acerca do tema envolve 

convicções político ideológicas que extrapolam a questão semântica. Assim, é importante 

explicar que a opção pelo uso do termo biocombustível não significa a adoção de uma postura 

contrária aos argumentos apresentados em sua oposição – indubitavelmente válidos –, mas à 

escolha pela terminologia que melhor expressa os combustíveis derivados da biomassa, 

preferindo-se, nesse contexto, conservar o prefixo bio. Igualmente corrobora para a adoção 

dessa nomenclatura o fato de os documentos oficiais que se constituem base de dados para a 

pesquisa assim os denominarem.   

Os temas aqui discorridos estão organizados em seis capítulos. O primeiro, referente 

aos procedimentos adotados na pesquisa, descreve os caminhos percorridos em cada etapa do 

estudo a fim de atingir os objetivos propostos. No segundo capítulo teve-se a intenção de 

mostrar que a transição de matriz energética é hoje uma questão emergencial. Dessa realidade 

decorre uma verdadeira maratona global na busca por fontes alternativas de energia, não 

apenas para mitigar as alterações do clima ou para garantir a autossuficiência energética, mas 

também para assegurar que determinadas nações passem a ocupar o centro do poder 

geopolítico. Isto tem acarretado no estabelecimento de acordos vistos antes como improváveis 

e que podem trazer repercussões transfronteiriças, possivelmente desastrosas para os países 

em vias de desenvolvimento, como é o caso do Brasil.    

O terceiro capítulo apresenta o quadro tendencial de escassez das fontes fósseis de 

energia e expõe as alternativas que vêm sendo mundialmente adotadas no enfrentamento à 

crise. Enfatiza-se a posição do Brasil no campo das energias renováveis, dando especial 

destaque à incorporação da biomassa para a produção de biocombustíveis.  
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No quarto capítulo discorre-se sobre as bases conceituais, os objetivos e os princípios 

nos quais está alicerçado o Programa de biodiesel no âmbito nacional, revelando as 

potencialidades e limitações do país para alcançar o patamar desejado – de ocupar a liderança 

mundial em matéria de energia proveniente da biomassa vegetal. Ainda neste capítulo 

destaca-se a participação de Sergipe na produção de matéria-prima para o biodiesel, 

procurando-se identificar os marcos legais, as diretrizes e as metas que constituem o 

Programa estadual.  

O quinto capítulo é dedicado à análise da estrutura de governança do PNPB, partindo-

se da compreensão de que dela depende, em grande medida, a concretização da meta 

perseguida pelo país de se destacar mundialmente no setor de biocombustíveis. São discutidos 

os impasses entre os atores e a efetividade do modelo de rede adotado no Programa, buscando 

sustentação nos argumentos de Fritjof Capra, para quem as dinâmicas que ocorrem em cada 

um dos pontos de uma rede são dependentes das interações totais que nela ocorrem, sendo 

estas, por sua vez, capazes de influenciar toda a sua configuração. Procura-se da mesma forma 

analisar em que medida o desenho de governança e o formato de rede adotados no Probiose 

influenciam nos resultados alcançados pelo Programa na esfera local. 

O sexto capítulo, focado nos territórios sergipanos nos quais as ações do Programa 

estadual efetivamente se desenvolvem, apresenta os dados obtidos a partir da aplicação dos 

indicadores de sustentabilidade selecionados, discutindo-se as possíveis razões para os 

resultados alcançados. Consubstancia a análise a percepção dos atores constituintes da rede de 

governança do programa e dos representantes das duas entidades envolvidas no processo, 

Cooperativa Regional dos Assentados de Reforma Agrária do Sertão de Sergipe (Cooprase) e 

Cooperativa de Produção, Comercialização e Prestação de Serviços dos Agricultores 

Familiares de Indiaroba e Região Ltda (Cooperafir), procurando identificar os pontos 

consensuais e não consensuais. 

Nas considerações finais apresenta-se uma síntese das principais conclusões às quais 

se chegou durante todo o processo investigativo, verifica-se a pertinência da hipótese 

inicialmente proposta e alinhavam-se os possíveis caminhos que precisam ser percorridos com 

a finalidade de consolidar a Programa de biodiesel no estado de Sergipe. 



 

 

 

 

 

 

“A abordagem sistêmica não é apenas o uso 

da noção de sistemas para a observação dos 

fenômenos. Ela pressupõe uma estratégia de 

ação com o objetivo de gerar o entendimento de 

um fenômeno. Pode ser considerada como uma 

abordagem global que leva em conta a totalidade 

dos elementos envolvidos em uma situação”. 

 

((((MASSAMASSAMASSAMASSA, 2002, 2002, 2002, 2002))))    
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CAPÍTULO 1 – TRAJETÓRIA DA PESQUISA  

 

O fato de não existir no país uma escala espacial padrão para conduzir as políticas 

públicas executadas pelos diversos órgãos que compõem a esfera estatal em nível federal tem 

se apresentado como uma dificuldade para quem necessita buscar informações nas bases de 

dados oficiais. As ações coordenadas pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), 

por exemplo, tomam como unidade de planejamento o Programa Territórios da Cidadania, 

lançado em 2008, que estabelece para Sergipe apenas quatro unidades territoriais: Alto Sertão, 

Baixo São Francisco, Sertão Ocidental e Sul Sergipano (BRASIL, 2013).  

A base territorial utilizada nos dados censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), por sua vez, agrupa os setenta e cinco municípios sergipanos em três 

mesorregiões e treze microrregiões; enquanto que os programas do Ministério da Integração 

Nacional (MIN) adotam como unidade de planejamento mesorregiões que, em muitos casos, 

superam as fronteiras estaduais (IBAM, 2009).   

Em relação ao Estado de Sergipe, desde o ano de 2007 a categoria espacial utilizada 

para o fim de formulação de políticas públicas tem sido o território. Esta configuração foi 

definida pela Secretaria de Estado de Planejamento (SEPLAN/SE), em parceria com a 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), tomando como base analítica características 

geoambientais, econômicas, sociais e culturais de cada município sergipano (SERGIPE, 

2007), considerando a importância de envolvimento das organizações sociais nas políticas de 

desenvolvimento territorial e a necessidade do Estado firmar um diálogo com a população 

(SANTOS, 2010). 

Desde então, para efeito de planejamento, o estado encontra-se dividido em oito 

territórios: Alto Sertão Sergipano, Leste Sergipano, Médio Sertão Sergipano, Agreste Central 

Sergipano, Baixo São Francisco Sergipano, Grande Aracaju, Centro-Sul Sergipano e Sul 

Sergipano, que conforme Vital Brazil (2010) integram a área de atuação do Probiose. Em 

função disto, e levando em consideração que não existe consenso em relação à unidade de 

planejamento empregada por órgãos federais e mesmo entre ministérios brasileiros, optou-se 

neste estudo por utilizar a delimitação territorial instituída pelo Governo do Estado de 

Sergipe, conforme se apresenta na Figura 1, a seguir. 
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Figura 1 – Sergipe – territórios de planejamento – 2015 
Fonte: organizado pela autora (2015). 
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Embora Vital Brazil (2010) mencione que o Probiose tem como área de atuação todos 

os territórios do estado, na prática o Programa tem se desenvolvido apenas no Alto Sertão e 

no Sul Sergipano, os quais abrigam a sede das duas cooperativas (Cooprase e Cooperafir) que 

representam os agricultores familiares junto à Petrobras Biocombustíveis (Pbio). Isto em parte 

justifica a seleção das referidas localidades como beneficiários das ações do Programa. Por 

oportuno, se faz importante proceder a caracterização dos dois territórios onde as ações do 

Probiose efetivamente se desenvolvem, haja vista a importância de se conhecer algumas de 

suas peculiaridades. 

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

  

1.1.1 Território Alto Sertão Sergipano  

 

Localizado no noroeste de Sergipe, o Território Alto Sertão é constituído pelos 

municípios de Canindé do São Francisco, Poço Redondo, Monte Alegre, Nossa Senhora da 

Glória, Porto da Folha, Gararu e Nossa Senhora de Lourdes, que juntos perfazem um total de 

4.875 km², o equivalente a 22,42% da área do estado. Apresentando clima semiárido esta área 

insere-se totalmente na bacia do rio São Francisco, abrigando a Hidroelétrica de Xingó 

(IBGE, 2011), cuja instalação foi responsável pela atração de um grande contingente de 

trabalhadores ligados ao setor da construção civil e de serviços, fator que contribuiu 

sobremaneira para as mudanças socioterritoriais ocorridas nesse espaço geográfico 

(SANTOS, 2010). 

 De acordo com o mesmo autor, o território comporta uma população de 137.926 

habitantes e apresenta o menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do estado, em 

torno de 0,575, sendo sua ocupação caracterizada por duas situações extremas. De um lado, 

uma alta concentração fundiária e do outro, um grande número de proprietários minifundistas 

que se dedicam à agricultura de subsistência, registrando-se também nessa área a presença de 

duas comunidades tradicionais, os Quilombolas de Mocambo e a Nação Indígena Xocó. 

Ressalta ainda Santos (2010) que a forte pressão social iniciada em meados da década 

de 1980 sob a organização e mobilização dos trabalhadores rurais sem terra, contando com o 

apoio do sindicato de classe e da Igreja Católica, representou fator determinante para alta 
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concentração de assentamentos de reforma agrária nesse território, reconhecida como a maior 

do estado. Atualmente encontram-se ali abrigadas três mil, cento e trinta e duas famílias 

(IBGE, 2011).  

Predomina no Território Alto Sertão as áreas antrópicas agrícolas havendo, porém, 

remanescentes de vegetação natural no município de Canindé do São Francisco, onde se 

registra a presença do Monumento Natural do Rio São Francisco, o qual engloba algumas 

áreas de assentamento e o lago da barragem de Xingó (IBGE, 2011). Trata-se o referido sítio 

natural de uma Unidade de Conservação (UC) de Proteção Integral comum aos estados de 

Sergipe, Alagoas e Bahia, que conta com a administração do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 

Encontra-se igualmente localizado no Alto Sertão Sergipano o Monumento Natural 

Grota do Angico, UC estadual criada por meio do Decreto 24.922 de 21 de dezembro de 

2007, situada às margens do Rio São Francisco entre os municípios de Poço Redondo e 

Canindé de São Francisco, que além de abrigar remanescentes florestais da Caatinga 

hiperxerófila1 densa (SEMARH/SE, 2014) também preserva elementos culturais associados à 

história do cangaço nordestino. 

Em função dos baixos índices pluviométricos, o Alto Sertão demonstra claramente a 

vocação para a agricultura de ciclo curto. Próximo aos rios Curituba, Jacaré e São Francisco, 

nos municípios de Canindé e Poço Redondo, predominam as culturas temporárias, a exemplo 

do girassol, que embora se encontre em expansão em algumas propriedades não chega a 

ocupar espacialmente grandes áreas, razão pela qual apresentam pouca expressividade nas 

estatísticas recentes (IBGE, 2011). É no município de Poço Redondo, onde está localizada a 

sede da Cooprase, em destaque na Figura 2, que se registram atualmente as maiores áreas do 

estado cultivadas com girassol. 

 

 

                                                           
1 A caatinga hiperxerófila é um tipo de vegetação de baixo a médio porte que ocorre em solos relativamente 
rasos. São classificadas como sendo caducifólias, ou seja, as folhas caem nas épocas de estiagem, e apresentam 
um caráter xerófilo (que define plantas típicas de regiões secas) (SILVA et al., 2003). 
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Figura 2 – Alto Sertão Sergipano – cobertura e uso da terra – 2013. 
Fonte: organizado pela autora (2015). 
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1.1.2 Território Sul Sergipano  

 

Formado por onze municípios (Arauá, Boquim, Cristinápolis, Estância, Indiaroba, 

Itabaianinha, Pedrinhas, Salgado, Umbaúba, Santa Luzia do Itanhy e Tomar do Geru), o 

Território Sul Sergipano ocupa uma área de 3.055 Km², que equivale a 14,39% da extensão 

do estado. É uma região de clima quente e subúmido e apresenta-se como a área mais chuvosa 

de Sergipe. Nele estão implantadas quatro UC, sendo uma federal e as demais estaduais 

(IBGE, 2011). 

 Segundo a mesma fonte o território é banhado pelo Oceano Atlântico e seus principais 

rios são o Piauí e o Real. Fazem parte da bacia do rio Piauí os municípios de Salgado, 

Estância, Santa Luzia do Itanhy, Arauá, Pedrinhas, Boquim e parte dos municípios de 

Itabaianinha, Umbaúba e Indiaroba. Já a bacia do rio Real, limite entre Sergipe e Bahia, 

abrange em sua área de drenagem os municípios de Indiaroba, Umbaúba, Itabaianinha, 

Cristinápolis e Tomar do Geru.  

 A aquicultura encontra-se representada pela criação de camarão e pelo lazer e 

desporto, especialmente pelos esportes náuticos praticados nas praias do Abais e do Saco, que 

se defrontam com a praia de Mangue Seco, no Estado da Bahia. Nas áreas agrícolas desse 

território encontram-se instalados quinze assentamentos rurais, sendo que quatro deles (Bela 

Vista, Bom Jesus, Chico Mendes e Sete Brejos) situam-se no município de Indiaroba, local 

onde está sediada a Cooperafir. Na maior parte do território há predominância das culturas 

frutíferas permanentes (IBGE, 2011).  

Conforme dados obtidos de IBGE (2012), as culturas temporárias plantadas no 

Território Sul Sergipano que têm maior representatividade são a mandioca, o milho, o feijão, 

a fava e o amendoim. No entanto, as espécies frutíferas ocupam a maior área plantada, sendo 

mais representativo o cultivo da banana, laranja, limão, maracujá e tangerina. Contudo, a 

maior porção de área plantada encontra-se ocupada com as culturas cítricas, predominando a 

laranja, produzida para o consumo local e para exportação. Os frutos secos, como o coco-da-

baía, apresentam maior concentração no leste do território.  

A Figura 3, a seguir, apresenta a cobertura de uso da terra no Sul Sergipano, 

destacando o município de Indiaroba onde está situada a sede da Cooperafir.  



 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Sul Sergipano – cobertura e uso da terra – 2015. 
Fonte: organizado pela autora (2015). 
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1.2 A OPÇÃO PELO TERRITÓRIO 

    

A definição da unidade de análise indica o escopo e o grau de generalização que se 

pretende alcançar a partir dos resultados da pesquisa. A importância desta definição reside na 

decisão sobre os dados a serem coletados, organizados e analisados (SIENA, 2007). Além de 

compartilhar de tal entendimento, neste estudo a opção pelo território como unidade de 

análise deveu-se à compreensão de que esta categoria geográfica melhor expressa as 

dinâmicas envolvidas nas dimensões da sustentabilidade presentes nos espaços sergipanos que 

contemplam as ações do Programa. Decorrentes das condições construídas pelos sujeitos em 

suas práticas sociais e na relação com a natureza e entre si, essas dinâmicas conduzem ao 

entendimento do que Marcos Aurélio Saquet denomina de “multidimensionalidade” do 

território, haja vista a existência de “[...] unidade entre as dimensões sociais (economia-

política-cultura) e entre estas e a natureza exterior ao homem” (2009, p. 83).  

Tal entrelaçamento, entre as dimensões da sustentabilidade, se processa em um 

contexto espaço-tempo que envolve poder. Nesse sentido, o território se apresenta como locus 

no qual se materializam todas as expressões de poder referidas às diversas dimensões, 

decorrendo daí a sua mutidimensionalidade. Essa concepção também é abraçada por Rafael 

Echeverri Perico que assim sintetiza os diferentes contextos: 

 

A dimensão econômica abrange as capacidades de inovar, diversificar, usar 
e articular recursos locais ou regionais para gerar oportunidades de trabalho 
e renda, além de fortalecer as cadeias produtivas e de integrar redes de 
produtores. A dimensão sociocultural diz respeito à equidade social obtida 
com a participação dos cidadãos nas estruturas do poder, tendo, por 
referência, a história, os valores, a cultura do território e o respeito pela 
diversidade frente à possibilidade de melhorar a qualidade de vida das 
populações. A dimensão político-institucional envolve os aspectos de 
construção ou renovação de instituições que permitem chegar às estratégias 
negociadas, obtendo a governabilidade democrática e a promoção do 
exercício cidadão. Já a dimensão ambiental se refere ao meio ambiente 
(ativo do desenvolvimento) e se apóia no princípio da sustentabilidade, com 
ênfase na ideia da gestão sustentável dos recursos naturais, de forma a 
garantir a disponibilidade desses recursos às gerações futuras (PERICO, 
2009, p. 57). 
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Para Saquet as relações, redes e fluxos estão sempre presentes na formação do 

território, por meio da comunicação, da cooperação, da troca e da socialização, possuindo 

elementos concretos e abstratos, entre eles o poder, pois “[...] o poder é exercido e ao mesmo 

tempo se constitui; existem diferentes relações de poder no espaço e que são historicamente 

construídas na vida cotidiana” (2009, p. 84). 

Fernandes (2009) adverte, no entanto, que a discussão de totalidade como sendo um 

princípio do território nem sempre é compreendida e, neste sentido, enfatiza que a intenção 

desta abordagem não é afirmar que tudo seja território ou do que o território é um todo, mas 

que este todo é parte da realidade, e quando assim ele é compreendido, passa-se a entender 

sua multidimensionalidade.  

Tomando como base esta advertência, se faz importante esclarecer que não houve 

neste estudo a pretensão de discutir conceituações ou aprofundar questões que envolvem a 

concepção multidimensional do território, haja vista essa abordagem suscitar diferentes 

interpretações, além de fugir ao escopo do estudo. Em relação ao território, a opção por essa 

escala espacial apoiou-se em pelo menos três aspectos: é a configuração que melhor reflete a 

observação dos resultados pretendidos, mais se adequa à análise comparativa procedida e 

melhor se aplica à avaliação das dimensões da sustentabilidade sob uma perspectiva 

integradora, a qual parte da compreensão de que os atributos sociais, ambientais, econômicos 

e institucionais são produzidos e transformados no território, viés pelo qual foram conduzidas 

as reflexões constantes do Capítulo 6 desta tese.  

 

1.3 MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

1.3.1 Paradigma da pesquisa 

 

O paradigma representa uma determinada maneira de conceber e interpretar a 

realidade sendo essencial à investigação científica (SANDÍN, 2010), uma vez que nenhuma 

interpretação pode ser realizada na ausência de um corpo implícito de convicções teóricas e 

metodológicas, que entrelaçadas orientam os processos de seleção, avaliação e crítica 

(SIENA, 2007). 
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Neste sentido, buscou-se suporte em Kuhn (2006), para quem o paradigma representa 

uma teoria ou sistema dominante o qual concebe  a constelação de  crenças, valores e técnicas 

utilizadas numa área científica, em particular, sendo compartilhado pelos membros de  uma 

comunidade determinada (ciência normal). Tal comprometimento e consenso se mantêm até o 

momento em que o paradigma vigente torna-se insuficiente para explicar um fato novo. Surge 

daí descontinuidades e rupturas que dão origem a novas teorias, provocando revoluções 

científicas. 

A modernidade é considerada como um dos períodos mais significativos da crise de 

paradigmas, representando o “[...] teatro de uma revolução científica sem par na história da 

humanidade” (DOMINGUES, 1999, p. 32). Até então, a produção do conhecimento fundava-

se na filosofia (antiguidade clássica) e na teologia (era medieval). A partir do século XVI 

surge um novo modelo de conhecimento (paradigma), pautado nas ciências positivas nas 

quais o rigor científico é aferido pelo rigor das medições, levando as outras ciências a 

afastarem-se do corpo da filosofia natural (SANTOS, 2009). A marca dessa transição é o 

confronto entre o modelo geocêntrico (Aristóteteles) e o heliocêntrico (Copérnico) que se deu 

na passagem desse século para o seguinte (MARCONDES, 2005).  

No século XVII a episteme2 encerra como projeto comum a mathesis universalis, uma 

ciência universal da ordem e da medida, crença na ordem e racionalidade do mundo, cujo 

modelo são as matemáticas, tendo como principal expoente a obra de Descartes. No século 

XVIII surge uma ciência completamente dissociada da metafísica3, edificada nas ciências da 

natureza na qual o conhecimento tem como paradigma a física de Newton que associa o 

matematismo ao empirismo (DOMINGUES, 1999).  

Essa fragmentação deu origem a um pensamento cada vez mais fechado e isolado, 

responsável por levar a ciência a se apropriar do objeto e a filosofia do sujeito, criando assim 

uma distinção entre o humano e o natural (MORIN, 1987, p. 21). Isto fez com que o universo 

passasse a ser enxergado sob uma perspectiva reducionista, considerada por Amador (2009) 

                                                           
2 O termo grego episteme, que significa ciência, por oposição a doxa (opinião) e a techné (arte, habilidade), foi 
reintroduzido na linguagem filosófica por Michel Foucault com um sentido novo, para designar o "espaço" 
historicamente situado onde se reparte o conjunto dos enunciados que se referem a territórios empíricos 
constituindo o objeto de um conhecimento positivo (não-científico).   
3 O termo "metafísica" origina-se do título dado por Andronico de Rodes, principal organizador da obra de 
Aristóteles, por volta do ano 50 a.C., a um conjunto de textos aristotélicos — ta meta ta physikd — que se 
seguiam ao tratado da física, significando literalmente "após a física", e passando a significar depois, devido a 
sua temática, "aquilo que está além da física, que a transcende". [...] Kant vê solução para as pretensões da 
metafísica apenas no campo da razão prática. Isto é, não do conhecimento, mas da ação, da moral. "A metafisica, 
conhecimento especulativo da razão isolada e que se eleva completamente para além dos ensinamentos da 
experiência através de simples conceitos” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001, p. 129). 
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como o cerne do paradigma tradicional da Ciência. Trata-se, no entendimento desta autora, de 

uma concepção estática, que se orienta pela causualidade linear, obedece a um princípio de 

ordem, eliminando a desordem, e conduz a observação para um ponto da sequencial de 

interações.  

 Segundo Santos (2009), no século XIX inicia-se um movimento questionador da 

supremacia do paradigma da racionalidade científica. Esse colapso foi gerador da profunda 

revolução epistemológica no conhecimento científico que caracteriza a situação intelectual do 

tempo presente. Duas importantes facetas sociológicas surgem desse processo: uma delas é o 

fato de tais reflexões estarem sendo geradas no próprio meio científico e a outra se constitui 

na análise das condições sociais, dos contextos culturais e dos modelos organizacionais da 

investigação científica, antes recolhida no campo separado e estanque da sociologia da 

ciência.     

No seu ponto de vista, a crise do paradigma dominante resulta de “[...] posturas 

diferenciadas, ou seja, cada vez mais o mundo se pluraliza. Essa pluralização, por sua vez, 

também exige do ser humano um pensamento plural” (SANTOS, 2009, p. 47), condição 

necessária para se conviver no atual cenário, caracterizado por constantes mudanças e 

incertezas.  Tais transformações têm posto em xeque os pressupostos e procedimentos que até 

então orientaram a atividade científica e conferiram credibilidade ao seu resultado. 

Vasconcellos (2002) explica que as limitações da ciência clássica para responder aos 

problemas e questões da sociedade presente tem sido geradora de uma crise paradigmática 

que se esforça para deixar de lado uma visão linear, objetiva e fragmentada do objeto de 

estudo passando a incorporar uma visão contextualizadora, capaz de compreender as partes 

como componentes de um todo, dinâmico, onde ocorrem múltiplas relações.  

O restabelecimento dessa condição exige a aceitação de uma realidade que se encontra 

envolta em paradoxos e incertezas. Isto não significa a contestação do conhecimento objetivo, 

cujos benefícios foram inestimáveis, mas sim de integrá-lo em um conhecimento mais vasto e 

refletido (MORIN, 1987). Esse entendimento conduz a busca por um paradigma que dê conta 

de inúmeras questões – um conhecimento sistêmico – que explique os fenômenos em sua 

totalidade. Foi nessa concepção que se fundamentou esta pesquisa, haja vista compartilhar-se 

do pensamento de Edgar Morin ao afirmar que: 
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[...] o ser humano faz parte dum sistema social, no seio dum ecossistema 
natural, que por sua vez está no seio dum sistema solar, que por sua vez está 
no seio dum sistema galáctico: é constituído por sistemas celulares, os quais 
são constituídos por sistemas moleculares, os quais são constituídos por 
sistemas atômicos. Existe, pois, neste encadeamento, cruzamento, 
imbricamento, sobreposição de sistemas, e na necessária dependência duns 
em relação aos outros, como, por exemplo, na dependência que liga um 
organismo vivo, no planeta Terra, ao Sol, que o rega de fotões, à vida 
exterior (ecossistema) e interior (células e eventualmente microrganismos), 
à organização molecular e atômica, um fenômeno e um problema chave 
(MORIN, 1987, p. 96-97). 

 

Segundo Domigues (1999) a idéia de sistema não é recente, pelo contrário, é tão antiga 

quanto a filosofia, estando presente em Plantão, o qual sugeria para o filósofo um espírito 

capaz de abarcar com um só “olhar” e de um só “golpe” a totalidade do real; na raiz do 

modelo cosmológico que comandou a episteme na antiguidade clássica; e mesmo na idade 

média, em sua variante teológica cuja compreensão estendia os atributos do cosmo ao espírito. 

Entretanto, somente nas três últimas décadas do século XX acrescentaram-se aos 

questionamentos a respeito do paradigma tradicional da ciência importantes contribuições 

vindas de cientistas conceituados, a exemplo do químico russo Ilya Prigogine, do físico e 

ciberneticista austríaco Heinz von Foerster, do biofísico francês Henri Atlan, dos biólogos 

chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela, entre outros, de forma que coexistem 

atualmente diferentes vertentes da ciência dos sistemas (VASCONCELLOS, 2002). 

Cabe ressaltar que o paradigma sistêmico, no qual este estudo buscou aporte, refere-se 

à epistemologia sistêmica, uma nova premissa, visão de mundo, conjunto de pressupostos, e 

não à teoria sistêmica (VASCONCELLOS, 2002). A Teoria Geral dos Sistemas, atribuída ao 

biólogo alemão Ludwig von Bertalanffy, considerou duas tendências básicas na ”ciência dos 

sistemas” a mecanicista e a organicista, chama atenção essa autora, que vê tal distinção como 

fundamental. 

Todas essas considerações conduziram ao entendimento de que, se a natureza é um 

todo polissistêmico, como bem afirma Morin (1987), não há como querer interpretar os 

fenômenos que dizem respeito ao viés da sustentabilidade, onde as dimensões imbricam-se 

umas nas outras, senão sob uma perspectiva sistêmica. Isto suscita, porém, mudanças de 

critérios de validação da verdade, representando uma ruptura com o positivismo, razão pela 

qual a transição paradigmática da racionalidade científica para o paradigma sistêmico ainda 
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não é facilmente aceita ou bem compreendida (MARCONDES, 2005). Tal reação não deve, 

entretanto, ser vista com estranheza, pois muitas das revoluções científicas – crises mais 

radicais de paradigmas – só são percebidas ao longo do tempo, num processo analítico da 

história. 

 

1.3.2 Classificação da pesquisa 

 

- Quanto à forma de abordagem do problema 

 

Considerando as nuances que envolveram o problema alvo da investigação, a pesquisa 

foi concebida sob duas perspectivas: quantitativa e qualitativa. A pesquisa quantitativa é 

caracterizada pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações 

quanto no tratamento destas por meio de técnica estatística, objetivando a precisão dos 

resultados e garantindo uma margem de segurança quanto à interferência do pesquisador. Tem 

como pressuposto que todos os dados podem ser quantificados e traduzido em números 

(SIENA, 2007), sendo esta uma das características dos indicadores de sustentabilidade 

utilizados neste estudo, conforme se apresenta no Capítulo 6. 

Já em relação à pesquisa qualitativa, relata o mesmo autor que embora por muito 

tempo esta tenha sido objeto de controvérsias no meio científico sob a argumentação de falta 

de rigor; se comparada à abordagem quantitativa, esse viés de abordagem é justificado 

principalmente quando se procura entender a natureza de determinado fenômeno social, tal 

como ocorreu nesta investigação, onde a fala dos diversos atores representou o principal 

recurso utilizado para compreender as transformações que incidiram sobre território 

(dimensão imaterial) a partir da implantação do Programa de biodiesel. 

Para Triviños (2010, p.118), “[...] toda pesquisa pode ser, ao mesmo tempo, 

quantitativa e qualitativa”. No entanto, destaca o autor que alguns pesquisadores cujas 

investigações se baseiam em dados estatísticos raramente aproveitam essa informação para 

avançar numa interpretação mais ampla do fenômeno, desperdiçando um material 

hipoteticamente interessante. Para evitar que isso viesse a ocorrer os depoimentos dos atores 

envolvidos no Probiose, assim como as observações realizadas durante as campanhas de 
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campo, constituíram-se subsídios à análise dos dados e discussões, para as quais procurou-se 

adotar uma atitude reflexiva e um olhar sistêmico. 

 

- Quanto aos objetivos da pesquisa 

 

Siena (2007) identifica três tipos de pesquisa quanto aos objetivos, a descritiva, a 

explicativa e a exploratória. Esta última, segundo Triviños (2010) permite ao investigador 

aumentar sua experiência em torno de determinado problema podendo ocorrer, por exemplo, 

quando o investigador necessita encontrar elementos que lhe permitam, em contato maior com 

determinada população, obter os resultados que deseja. Partindo-se desse entendimento e 

considerando que o cumprimento dos objetivos propostos no estudo só seria possível 

mediante o conhecimento da realidade, fez-se a opção pela pesquisa exploratória.   

 

- Quanto aos procedimentos 

 

Os procedimentos dizem respeito ao detalhamento de todas as operações 

desenvolvidas, ou seja, aos meios utilizados para atingir os objetivos propostos. Para Siena 

(2007) qualquer pesquisa é precedida de um planejamento, que inclui o detalhamento (design 

ou plano da pesquisa) de todas as operações que se pretende realizar no sentido de dar 

respostas ao problema focalizado. O autor apresenta a seguinte classificação para os 

procedimentos utilizados: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa 

experimental, pesquisa ex-post-facto, levantamento, estudo de campo e estudo de caso. 

Face às características da investigação realizada, foram adotados como procedimentos 

a pesquisa bibliográfica, recorrendo-se à utilização de materiais já publicados, tais como: 

livros, artigos científicos, periódicos, dissertações e teses que tratam dos temas de interesse 

para o estudo e à pesquisa documental, para a qual foram consultados documentos e banco de 

dados, entre outros, que não receberam tratamento analítico e puderam ser reelaborados, além 

do estudo de campo.  

Entre os bancos de dados utilizados para fundamentar o estudo destacam-se aqueles 

disponíveis em instituições que compõem a RSB e as publicações técnicas hospedadas em 



 

 

 

22 

sites dos órgãos e instituições governamentais da esfera federal, a exemplo do Ministério de 

Desenvolvimento Agrário (MDA), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Agência Nacional de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), cujas informações foram extremamente úteis para 

subsidiar as discussões. 

Em relação ao estudo de campo, também utilizado como procedimento, as campanhas 

foram realizadas no período de cultivo de girassol, durante duas safras consecutivas, 2013 e 

2014. Contudo, se faz importante ressaltar que em função da estiagem que ocorreu no estado 

de Sergipe no ano de 2013, a produção agrícola de ambos os territórios durante o referido ano 

ficou comprometida, fato que concorreu para que as observações sistemáticas não 

participantes só pudessem ser realizadas durante a safra de 2014, quando foi possível 

acompanhar de forma efetiva as atividades dos agricultores durantes todas as fases do 

processo de produção de matéria-prima para o biodiesel. A referida técnica de observação, 

amplamente utilizada nos trabalhos que envolvem a análise sistêmica teve como objetivo 

apreender a realidade local considerando suas diversas nuances. Parte do que foi observado 

durante esta etapa da pesquisa foi registrado em fotografia e encontra-se compondo o Anexo 

A desta tese.  

 

1.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população representa um conjunto de elementos (organizações, produtos, pessoas...) 

que integram o objeto de estudo (VERGARA, 2004). Cada população pode ser composta por 

estratos ou subpopulações, definidas por uma ou mais características que dividem o universo 

em segmentos mutuamente exclusivos (SIENA, 2007). 

Com base nessa classificação, a população que compôs o universo desta pesquisa – 

atores que integram o Probiose – foi subdivida em dois estratos, ou subpopulações. Uma delas 

representada pela governança, incluindo-se aí o comitê diretivo, o comitê executivo e os 

comitês setoriais, e a outra construída pelos elementos que atuam no nível operacional, 

cooperativos e beneficiários.       
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Em relação à amostra da pesquisa, a seleção foi feita em conformidade com Siena 

(2007) que a define como uma parte do universo cuja escolha pode ser feita de acordo com 

regra própria, conforme algum critério de representatividade, utilizando-se de um dos 

seguintes padrões: probabilística ou aleatória e não probabilística (acidental ou intencional).  

Assim, dadas as características da população, fez-se a opção por trabalhar com uma 

amostra não probabilística, cuja composição foi intencional, apoiando-se em dois critérios: 

posição de cada elemento no desenho do Programa e grau de envolvimento de cada um dos 

atores no processo; essa última escolha tomou como parâmetro os relatos de representantes 

das cooperativas obtidos durante atividades de campo para teste dos instrumentais utilizados 

durante a pesquisa. Tal amostra encontra-se detalhada na Tabela 1, a seguir. 

 

Tabela 1 – Estratificação da população. 

Subpopulações Elementos Atores 
 
Informantes 

(nº) 
Instrumental 

Governança 

Comitê diretivo 

Seagri  02 

Entrevista 

Semarh 02 
Seplan 02 
Sedetec 02 

Comitê executivo 

Embrapa  02 
Petrobras 02 
Sebrae 02 
SergipeTec 02 

Nível 
operacional 

Cooperativas 
Cooprase  02 
Cooperafir 02 

Beneficiários 
Agricultores 
familiares  

29 Formulário 

Fonte: elaboração própria (2014). 

 

A opção por mais de um informante entre os elementos que integram os comitês 

diretivo e executivo, como também daqueles que representam as cooperativas, foi motivada 

pela necessidade de conhecer mais de uma opinião acerca do assunto. Nesse sentido, 

buscaram-se pessoas que têm ou tiveram envolvimento direto com o Programa em alguma de 

suas fases. 

Em relação aos beneficiários assistidos pelo Probiose, os levantamentos tomam como 

base a safra atual, referente ao ano/calendário 2014, na qual a cadeia produtiva do biodiesel 

no estado contou com a participação de 42 (quarenta e dois) agricultores familiares no total, 
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distribuídos da seguinte forma: 30 (trinta) no território Alto Sertão e 12 (doze) no território 

Sul Sergipano. Por se tratar de um número reduzido de pessoas, foram selecionados para a 

amostra todos os agricultores que voluntariamente aceitassem dela participar.  

A partir da adoção desse critério obteve-se um total de 28 (vinte e oito) informantes, o 

que representa 69,0%, assim distribuídos: 20 (vinte) residentes no Alto Sertão Sergipano, 

todos eles pertencentes às agrovilas do Assentamento de Reforma Agrária Jacaré Curituba, 

correspondendo a 66,6% do total de agricultores desse território, e 09 (nove) informantes 

residentes no município de Indiaroba, no Sul Sergipano, o que corresponde a 75,0% do total 

de agricultores desse território, atualmente inseridos no Programa. Os agricultores do 

território Sul Sergipano que participaram da pesquisa estão assim distribuídos: 

- Assentamento 5 de Janeiro: 4 (quatro) agricultores, de um total de 6 (seis); 

- Povoado Mataram Gomes: 2 (dois) agricultores, de um total de 2 (dois); 

- Assentamento Nicácio Rodrigues: 03 (três) agricultores, de um total de 04 (quatro).   

 

1.5 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

 

 Para a coleta de dados fez-se uso de formulários. De acordo com Siena (2007) o 

formulário é um instrumento de coleta de dados contendo questões para respostas do 

informante na presença do pesquisador, que as anota. A vantagem de seu uso em relação ao 

questionário decorre tanto da possibilidade de serem explicados os objetivos da pesquisa 

quanto das orientações que podem ser dadas ao respondente. Além disso, o instrumento 

propicia flexibilidade, para adaptar-se às necessidades de cada situação, permite ao 

entrevistador reformular itens ou ajustar as questões de acordo com a compreensão de cada 

informante e ainda uniformizar os símbolos utilizados, uma vez que o preenchimento é feito 

pelo próprio pesquisador (MARCONI; LAKATOS, 2007). 

Junto aos elementos que constituem os comitês diretivo e executivo o formulário 

compunha-se de doze questões, cujo roteiro contemplou três blocos de perguntas: o primeiro 

referia-se aos aspectos relacionados à função desempenhada pelo informante na instituição e 

às suas atribuições no âmbito do Probiose; do segundo constaram perguntas voltadas ao 

cumprimento das diretrizes estabelecidas e às estratégias de monitoramento adotadas e o 

último bloco envolveu questionamentos relacionados à efetividade da rede (Apêndice A). O 
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objetivo da aplicação desse instrumento foi investigar o papel de cada ente envolvido na 

governança do Programa, conhecer o funcionamento da rede e identificar os avanços e 

gargalos presentes na sua execução, visando captar as expectativas de cada órgão/instituição. 

No caso dos representantes das cooperativas (Cooprase e Cooperafir) os formulários 

igualmente contemplaram os três blocos de questões aplicadas aos membros dos comitês 

diretivo e executivo, já detalhados no parágrafo anterior, incluindo-se mais um bloco de 

questionamentos envolvendo aspectos, tais como: estrutura fundiária, volume de produção, 

cumprimento do contrato por parte da Pbio, ganhos com a produção, acesso a créditos e 

cooperativismo/associativismo. Agruparam-se no formulário (Apêndice B) um total de 

dezoito perguntas, algumas das quais elaboradas com base nas pesquisas de Santos (2008), 

quando de sua investigação sobre as vantagens competitivas locais advindas da aglomeração 

produtiva com base no arranjo do Probiose. 

Para a coleta dos dados junto aos agricultores familiares o formulário (Apêndice C) foi 

dividido em cinco seções, assim distribuídas: 

- Dados Gerais: informações sobre o agricultor e a propriedade.  

- Parte I – Dimensão Social (09 questões). 

- Parte II – Dimensão Ambiental (09 questões). 

- Parte III – Dimensão Econômica (07 questões). 

- Parte V – Dimensão Institucional (07 questões).  

 As questões que integraram cada uma das seções foram elaboradas de maneira a 

responder aos indicadores de sustentabilidade selecionados para o estudo. Assim, cada um dos 

blocos corresponde a um grupo de indicadores e cada pergunta refere-se a um indicador 

específico. 

 

1.5.1 Seleção dos indicadores de sustentabilidade 

 

Antes de descrever os procedimentos adotados para a seleção dos indicadores, 

importante se faz explicitar a razão para a escolha da sustentabilidade como variável a ser 

mensurada com o objetivo de testar a hipótese que guia este estudo. Para isto, recorre-se 

inicialmente à concepção do termo sustentabilidade, considerado por Omena et al. (2012) um 
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vocábulo polissêmico e de diferentes conceituações e significados, os quais suscitam cada um 

deles inúmeras abordagens, conquanto a definição mais aceita continue sendo aquela derivada 

do termo desenvolvimento sustentável, divulgado no Relatório “Nosso Futuro Comum” (Our 

Common Future), publicado em 1987, cuja perspectiva é o compromisso de solidariedade 

transgeracional.  

Ao mesmo tempo, toma-se como referência o entendimento de Sepúlveda et al. (2002) 

que compreendem o desenvolvimento econômico e o uso racional dos recursos naturais como 

fatores indissociáveis, sendo as quatro dimensões básicas da sustentabilidade, quais sejam: 

social, ambiental, econômica e político-institucional, aquelas que melhor se aplicam para à 

abordagem do desenvolvimento agrícola sustentável.  

Em relação à dimensão social, destacam Sepúlveda et al. (2002) que esta gira em torno 

do desenvolvimento de recursos humanos com potencial para transformar o ambiente que os 

rodeiam, de modo que os aspectos econômicos dessa dimensão estão ligados precisamente 

com a capacidade dos envolvidos de usar e combinar os fatores de produção com o objetivo 

de originar determinados bens que atendam às suas necessidades básicas. 

No tocante à dimensão ambiental, argumentam os mesmos autores que o 

desenvolvimento futuro depende da capacidade não apenas dos atores locais, mas também dos 

operadores institucionais de gerenciar os estoques naturais em uma estimativa de longo prazo.  

Nessa perspectiva, qualquer atividade produtiva deve assegurar a manutenção dos recursos 

como terra, água e vegetação, estando esta última inteiramente relacionada à manutenção da 

biodiversidade. 

Quanto à dimensão econômica, entende-se que a capacidade produtiva e o potencial 

econômico representam fatores imprescindíveis para garantir a sua sustentabilidade. Assim, 

sugere-se que haja interface entre as atividades primárias, correspondentes ao uso da base dos 

recursos naturais, e às ações relacionadas à transformação e comércio. Também merece 

atenção, segundo esses autores, a utilização de técnicas e tecnologias específicas e insumos 

modernos.  

Por fim, referindo-se à dimensão político-institucional, Sepúlveda et al. (2002) 

destacam que pelo fato de representar o nicho onde as posições são negociadas e as decisões 

são tomadas, esta dimensão orienta e operacionaliza o caminho do desenvolvimento 

escolhido. É, portanto, nesta dimensão que se define os grupos e os papéis dos atores 

hegemônicos que representarão os distintos interesses.  
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A preocupação com a sustentabilidade encontra-se do mesmo modo expressa na Lei nº 

11.097/2005, que inseriu o biodiesel na matriz energética nacional, conforme destaca o seu 

artigo 1º: “As políticas nacionais para o aproveitamento racional das fontes de energia visarão 

aos seguintes objetivos: [...] XII - incrementar, em bases econômicas, sociais e ambientais, a 

participação dos biocombustíveis na matriz energética nacional” (BRASIL, 2005).  

Chame-se, contudo, atenção para o fato de a referida lei não ter previsto instrumentos 

passíveis de serem utilizados para monitorar e avaliar a qualidade dos sistemas. Por essa 

razão, compartilha-se do entendimento de Sepúlveda et al. (2002) de que para lidar com 

tamanha complexidade se faz necessária a adoção de ferramentas metodológicas e 

operacionais capazes de mensurar os resultados das intervenções que de alguma maneira 

interferem na sustentabilidade dos sistemas. Para Deponti (2002) os indicadores se 

configuram ferramenta capaz de responder a essa necessidade. 

De acordo com Sepúlveda (2008), a primeira medida a ser tomada quando se opta pelo 

uso de indicadores é definir a unidade espaço territorial na qual se realizará a análise da 

evolução ou nível de sustentabilidade. Foi seguindo essa recomendação, que conforme já 

mencionado, elegeu-se neste estudo a escala territorial como unidade de análise. Ultrapassada 

esta etapa, o passo seguinte é selecionar o número de dimensões ou componentes do sistema 

que refletem de maneira geral o seu estado. Neste caso, fez-se a opção pelas dimensões social, 

ambiental, econômica e institucional, seguindo do mesmo modo as orientações de Sepúlveda 

e seus colaboradores. 

A partir dessa decisão, procurou-se construir indicadores que pudessem dar respostas 

aos diferentes aspectos verificados nos territórios, definindo atributos que fossem passíveis de 

mensuração, monitoramento e avaliação. Para isto, foram consultados os indicadores 

sugeridos por Moret et al. (2006) e os princípios orientadores constantes do artigo 11 da 

Instrução Normativa nº 01/2009 do MDA, que dispõem sobre os critérios e procedimentos 

relativos à concessão, manutenção e uso do selo combustível social, quais sejam: 

 
I - segurança e soberania alimentar: contribuir para a garantia da auto-
suficiência alimentar da família e da soberania alimentar do país, 
estimulando a produção diversificada na propriedade e adotando práticas 
que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, 
econômica e socialmente sustentáveis; 
II - sustentabilidade dos sistemas de produção: processos de produção que 
respeitem a cultura, os conhecimentos dos agricultores familiares e os 
recursos naturais existentes, facilitando a adoção de práticas de integração 
dos fatores de produção convencionais e agroecológicos (adubação química 
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e orgânica, uso de agentes biológicos e naturais), o uso e manejo adequado 
do solo e da água, práticas de rotação de culturas, regimes de safra e 
safrinha, consórcio de culturas, dentre outras, visando estruturar um 
processo de produção sustentável; 
III - geração de renda: incentivo ao estabelecimento de atividades agrícolas 
que incluam jovens e mulheres e que proporcionem retorno econômico 
satisfatório; e 
IV - redução da pobreza rural: que a participação do agricultor na cadeia 
produtiva do biodiesel seja um fator de geração de renda complementar para 
a família (BRASIL, 2009). 

 

 Com base nesses princípios e considerando as recomendações de Zampieri (2003) de 

que a seleção dos indicadores deve anteceder a formulação das questões servindo de subsídio 

para as mesmas, foram elaborados os formulários utilizados para captar a opinião dos vinte e 

nove agricultores familiares pertencentes aos territórios Alto Sertão Sergipano e Sul 

Sergipano acerca das ações do Probiose. Para isto, recorreu-se aos instrumentais já testados 

por Passos (2008) e por DESER (2010), procedendo-se as adaptações necessárias.  

Posteriormente, os indicadores previamente selecionados foram agregados em grupos 

característicos, conforme procedimento adotado por Zampieri (2003), compondo um quadro 

detalhado de indicadores por dimensão. O uso desse modelo teve a finalidade de facilitar a 

etapa seguinte, de definição de pesos e cálculo dos índices.  

Importa esclarecer, que assim como ocorreu no trabalho de Zampieri (2003) o número 

(quantidade) de indicadores selecionados não foi o mesmo para as três dimensões da 

sustentabilidade em análise. As dimensões social e ambiental contaram com 09 (nove) 

indicadores, enquanto que para as dimensões econômica e institucional foram identificados 07 

(sete) indicadores passíveis de serem testados. 

Na definição dos índices dos indicadores utilizou-se a metodologia adotada por 

Sepúlveda et al (2002), que sugere o emprego da média aritmética. Como nem todas as 

variáveis são referentes a aspectos positivos, também se fez necessário definir o tipo de 

relação que cada um dos indicadores têm com o entorno geral, compartilhando-se do 

entendimento de Waquil et al. (2010) que considera positiva a relação cujo aumento no valor 

da variável resulta em melhoria do sistema. Em oposição, a relação é negativa se o aumento 

no valor da variável resulta em piora do sistema.  

Toda essa trajetória resultou na criação de um Sistema de Indicadores para Avaliar a 

Sustentabilidade do Programa de Biodiesel, constituído de 32 (trinta e dois) indicadores, o 
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qual passa a ser denominado SiaspBio. O referido sistema encontra-se exposto no capítulo 6, 

referente à análise de dados e discussão. 

 

1.6 ANÁLISE DA PESQUISA 

 

A magnitude e a especificidade do recorte metodológico empregado neste estudo 

suscitou a utilização de um instrumento de análise que fosse capaz de abarcar as inúmeras 

relações que se processam no sistema. Assim, face o objetivo geral delineado no estudo 

(avaliar a sustentabilidade do Programa sergipano de biodiesel), como também aos meios 

utilizados para atingi-lo (uso de indicadores de sustentabilidade) a análise dos dados foi 

conduzida pelo enfoque sistêmico, como sugere DESER (2010), cujo entendimento é o de que 

os fenômenos devem ser compreendidos como partes de um padrão dinâmico de eventos 

interconectados.  

Esse esquema analítico leva em conta, entre outros fatores, a relação que se estabelece 

entre o ator e o ambiente em que o Programa se desenvolve (territórios), sugerindo ainda a 

instauração de processos de colaboração entre as diversas disciplinas.  

O enfoque sistêmico parte ainda da ideia de que existem numerosas relações no 

interior do objeto que se estuda, mas que esse objeto também se liga ao meio externo, razão 

pela qual dirige-se especial atenção aos sistemas altamente complexos, como os sociais, por 

exemplo. Tal abordagem deve ser entendida como uma reação à concepção mecanicista de 

interpretação da realidade (TRIVIÑOS, 2010). 

Para Amador et al. (2009, p. 18) “[...] esse rol de conceitos, procedimentos 

metodológicos e uso de técnicas específicas e indicadores se imbricam num contexto uno e 

complexo, respaldado no paradigma sistêmico”. Nessa direção, fez-se a opção por adotar 

como modelo gráfico o biograma, instrumento que se mostra adequado para uma análise 

comparativa dos territórios em destaque, tendo como foco a sustentabilidade. A escolha por 

esse modelo deveu-se, entre outros fatores, ao fato de este possibilitar proceder de forma clara 

e simples a leitura do desempenho dos indicadores de sustentabilidade, tanto por técnicos da 

área como pela família dos agricultores.  

Sepúlveda et al (2002) se referem ao biograma como um indicador multidimensional 

que representa graficamente o estado do sistema e a performance das dimensões da 
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sustentabilidade na unidade de análise em questão, apresentando os aparentes desequilíbrios e 

os possíveis níveis de conflitos existentes. Entre as vantagens do seu uso são destacados por 

esses autores: a possibilidade de realização de uma análise comparativa entre diferentes 

unidades de análises e em diversos momentos de sua história; a visualização, em um só 

momento, das necessidades e desequilíbrios dos sistemas, facilitando a definição de 

dimensões prioritárias para a implementação de políticas específicas e instrumentos 

corretivos; a geração de um diagnóstico das variáveis utilizadas no cálculo do índice de 

desenvolvimento sustentável, além da visualização a evolução de dados absolutos processados 

para o período de estudo em cada uma das variáveis incluídas na análise.  

As figuras podem assumir diferentes desenhos, estilizados para cada ocasião, 

modificando seu formato à medida que variam os níveis de intensidade (notas) do indicador 

(ZAMPIERI, 2003). Isto proporciona uma visualização espacializada da sustentabilidade das 

atividades desenvolvidas nas localidades de interesse, permitindo identificar onde estão os 

pontos críticos e os considerados adequados.  

Os biogramas oferecem a vantagem de poder mostrar o desempenho de um ou mais 

territórios, uma ou mais dimensões ou mesmo um ou mais indicadores, permitindo ainda a 

comparação dos diferentes territórios rurais para uma determinada dimensão de análise ou 

mesmo para todas as dimensões (LUIZ; RIBEIRO, 2009). Ressalte-se ainda que os modelos 

gráficos interpretativos com área circunscrita na forma de “ameba” estilizada facilitam a 

compreensão das relações e a complexidade de um dado sistema, possibilitando determinar o 

índice de sustentabilidade (IS) e avaliar a performance dos indicadores de sustentabilidade, 

considerando as unidades espaciais em análise.  



 

 

 

 

 

 

 

 

“Se alguém ainda tem dúvidas se as 

 emissões de carbono são um problema, 

basta olhar paras as mudanças climáticas 

e as ondas de calor dos últimos anos”. 

 

((((ORLANDIORLANDIORLANDIORLANDI, , , , 2012012012011111))))    
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CAPÍTULO 2 - ESCALADA MUNDIAL RUMO À AUTOSSUFICIÊNC IA 
ENERGÉTICA  

 

A emergência de substituição das matrizes energéticas fósseis pelas renováveis é fato 

inquestionável. Isto decorre tanto da iminência do esgotamento das reservas de petróleo em 

escala planetária, quanto pela necessidade de reduzir as concentrações de dióxido de carbono 

(CO2) na atmosfera terrestre 4. Ambos os aspectos refletem um estilo de crescimento pautado 

no paradigma técnico-econômico intensivo e se configuram, ao mesmo tempo, causa e efeito, 

na medida em que o uso desenfreado de combustíveis fósseis é hoje apontado como um dos 

principais responsáveis pela elevação da temperatura média atmosférica.  

Não obstante, desde o início dos anos noventa assiste-se uma mobilização mundial 

pela busca de energias renováveis e por um padrão de produção menos dependente do 

petróleo. Reportando-se a essa tendência, Eiras (2010) é enfático ao afirmar que na passagem 

para o século XXI a segurança energética subiu para o topo da agenda dos responsáveis 

políticos, organizações internacionais e empresas, contribuindo, segundo Barros-Platiau 

(2011), para que o conceito de segurança climática se tornasse reconhecido e o aquecimento 

global passasse a ser tratado como tema de segurança geopolítica, humana e alimentar.  

Ainda assim, a produção mundial de energia renovável é pouco representativa. As 

fontes fósseis têm participação próxima de 87,0% do total consumido, cabendo ao petróleo 

um percentual de 37,2%, ao carvão mineral 27,6% e ao gás natural 22,2%. Os 13% restantes 

correspondem à participação das matrizes não fósseis, representadas pela geração termo-

nuclear (6,9%), biomassa (3,2%), hidroeletricidade (2,3%) e demais fontes (0,6%) 

(BRESSAN FILHO, 2008).  

Condicionada pela indissociável relação ciência-tecnologia, a transição de matriz 

energética requer conhecimentos estratégicos e técnicas avançadas, fatores que representam 

vantagem competitiva para as nações que detêm tecnologia de ponta. Isto, porém, não 

representa a única garantia para o alcance da autossuficiência energética, logo que as fontes 

renováveis também se encontram na dependência dos estoques naturais disponíveis em cada

                                                           
4 Essa molécula contribui com 60% do efeito estufa e é usada como referência métrica padrão para determinar o 
potencial de aquecimento global – Global Warming Potential, (GWP) – dos demais Gases de Efeito Estufa 
(CORDEIRO et al., 2011). 
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país, tendendo essa dinâmica a beneficiar aqueles que são detentores de recursos naturais 

abundantes e contam com solo e clima favoráveis.  

Dada essa realidade, em outra escala de análise, compreende-se que por demandar 

tanto do aparato técnico-científico quanto da variável ambiental, a substituição das energias 

fósseis pelas renováveis – especialmente as derivadas da biomassa vegetal – deverá implicar 

na composição de arranjos bilaterais ou mesmo multilaterais entre países que são possuidores 

de tais atributos desencadeando um fenômeno cujas repercussões vão além dos limites 

nacionais, denominado por Eiras (2010) de integração energética, o qual é condicionado por 

outro grande fenômeno de amplitude igualmente global e transfronteiriça: as alterações do 

clima. Daí decorre a importância de iniciar este estudo focalizando duas grandes questões: 

- O caráter emergencial da segurança climática – relacionado às metas 

estabelecidas no Protocolo de Quioto para garantir a redução de gases de efeito estufa na 

atmosfera, e; 

- O caráter estratégico do cenário geopolítico presente – decorrente das alianças 

que estão sendo constituídas entre diversas nações no sentido de garantir o suprimento interno 

de energia. 

No entendimento de que o Programa sergipano de biodiesel insere-se no contexto da 

transição energética e considerando o caráter sistêmico, assim como a influência mútua das 

dinâmicas que se processam nas diferentes escalas – local e global – as duas questões em 

destaque se apresentam como essenciais para uma melhor compreensão do enfoque dado a 

este estudo. 

 

2.1 O CARÁTER EMERGENCIAL DA SEGURANÇA CLIMÁTICA 

  

Ainda que não havendo consenso sobre a cientificidade dos dados apresentados em 

seus relatórios, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) é concebido 

como a principal referência global quando se trata das alterações do clima.  

Ao divulgar o Primeiro Relatório de Avaliação – First Assessment Report (FAR) – no 

ano de 1990, os cientistas que compõem o painel mencionavam que as mudanças climáticas 

representavam, de fato, uma ameaça à humanidade e sugeriam a adoção de um tratado 

internacional para tentar contê-las (IPCC, 1990). À época, a qualidade e a quantidade de 
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informações disponíveis sobre o clima não eram suficientes para afirmar categoricamente que 

as mudanças já estivessem em curso.  

No Segundo Relatório de Avaliação – Second Assessment Report (SAR) – publicado 

cinco anos depois do primeiro, foram expostas questões relativas à magnitude dos fatores 

humanos e naturais em provocar mudanças no clima e apresentados os índices de aumento da 

temperatura média global (IPCC, 1995). O balanço das evidências indicava uma nítida 

influência das atividades humanas sobre o clima, mas, de acordo com o documento, os 

trabalhos deveriam ser aprofundados no sentido de distinguir o “sinal” antrópico sobre clima 

do “ruído” de fundo da variabilidade climática natural.  

O Terceiro Relatório de Avaliação – Third Assessment Report (TAR) – publicado em 

2001, afirmava que as ações decorrentes das atividades antrópicas haviam provocado 

alterações na biosfera, resultando na quase duplicação de Gases de Efeito Estufa (GEE).  

Conforme as previsões contidas no documento, as mudanças climáticas globais já estariam 

acarretando impactos em todos os setores econômicos das diversas regiões do planeta, 

causando numerosos prejuízos aos seres vivos, com graus e intensidade que variam em função 

das condições locais (IPCC, 2001).  

As argumentações apresentadas no Quarto Relatório de Avaliação – Fourth 

Assessment Report – (AR4) – publicado em 2007, serviu de alerta ao mundo para um aumento 

médio global da temperatura, entre 1,8ºC e 4,0ºC, até 2100. Tal elevação poderá ser ainda 

maior (6,4ºC) se a população e a economia continuarem crescendo rapidamente e o consumo 

intensivo dos combustíveis fósseis for mantido nas mesmas proporções. Também aponta o 

documento, com mais de 90% de certeza, que o aumento de temperatura verificado nos 

últimos cinquenta anos decorre das atividades humanas (AVILA, 2007). 

Mesmo não se tratando de dados conclusivos, as informações sobre os impactos e as 

vulnerabilidades ambientais decorrentes das alterações climáticas contidas no primeiro 

relatório do IPCC representaram as principais referências utilizadas pela comunidade 

científica por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), realizada em 1992 na cidade do Rio de Janeiro. Nesse 

encontro, que reuniu cento e setenta e nove Chefes de Estado, foram celebrados pactos, 

tratados e agendas no sentido de orientar as ações de adaptação e mitigação às mudanças 

climáticas e para subsidiar a tomada de decisões visando o enfrentamento dos desafios a elas 

relacionadas. 
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Entre os principais instrumentos que se originaram da Rio 92 com esse propósito, 

destaca-se a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (CQNUMC5), 

cujo marco principal na busca da redução dos GEE é o Tratado de Quioto, assinado por cento 

e quarenta e um países durante a Terceira Conferência das Partes da Convenção (COP 3) 

realizada no ano de 1997 na cidade de Quioto/Japão. A meta do acordo era chegar em 2012 

tendo alcançado uma redução de 5,2% da emissão de gases que causam o efeito estufa, em 

relação aos níveis verificados em 1990 (MOREIRA; GIOMETTI, 2008; IEDI, 2010).   

Na intenção de auxiliar os países no cumprimento desse objetivo o tratado prevê três 

mecanismos de flexibilização: Comércio de Emissões, Implementação Conjunta e Mecanismo 

de Desenvolvimento Limpo (MDL) (PROTOCOLO DE QUIOTO, 1997). Um dos princípios 

estabelecidos como guias para a aplicação desses instrumentos é o das responsabilidades 

comuns, porém diferenciadas, haja vista que a capacidade de resposta aos impactos não é 

igual para todos os países e que sendo as maiores responsáveis históricos pelas emissões de 

GEE na atmosfera, as nações mais desenvolvidas devem ser alvo de ações mais radicais e 

imediatas para amenizar o problema (MOREIRA; GIOMETTI, 2008). 

Com base nesse princípio a CQNUMC estabeleceu compromissos distintos para cada 

grupo de países, seguindo a noção de que somente por meio da cooperação internacional 

poderá ser resolvido um problema da magnitude do aquecimento global. O Quadro 1, a seguir, 

apresenta uma síntese das metas estabelecidas no protocolo para cada um dos signatários. 

                                                           
5 O termo Convenção é utilizado no sentido de associação, e não de encontro. A Convenção-Quadro é um tipo de 
Tratado Internacional que se caracteriza por definir um objetivo bem sedimentado, que tem que ser cumprido, 
mas não determina o modo de implementá-lo, ou seja, ela possibilita que ao longo do tempo vários caminhos 
possam ser tomados para se alcançar o objetivo final. Isso permite que os países signatários possam escolher 
soluções que acompanhem as evoluções do tempo. Por causa desse fato, a implementação da Convenção-Quadro 
é feita mediante a realização periódica das Conferências das Partes (COPs), nas quais, por meio de tratados 
específicos, criam-se, desenvolvem-se e implementam-se técnicas para o alcance do objetivo último da 
Convenção (RODRIGUES, 2004, p. 31). 
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Quadro 1 – Metas mundiais de redução das emissões de GEE. 

Metas e Propostas para a 
Redução de Emissões de GEE 

Curto Prazo 
(2012-2015) 

Médio Prazo 
(2020) 

Longo Prazo 
(2050) 

Programa de Emissões 
Sustentáveis (para países 

desenvolvidos) 

Início da redução de 
emissões 30% Pelo menos 

80% 

Países Selecionados Metas de Quioto 
(2008-2012) Pós-Quioto 

União Européia 8% 
20% (individualmente) 
30% (acordo Interno) 

60-80% 
(acordo interno) 

França 0% - 75% 
Alemanha 21% 40% - 
Itália 6,5% - - 

Suécia 
Aumento de 4% (meta 
nacional de redução) 
Até 2010 

25% - 

Reino Unido 
12.5% (meta 
internacional de 20%) 

26-32% 60% 

Austrália Aumento de 8% - - 

Canadá 6% 
20% relativo a 2006 

60-70% relativo 
a 2006 

Japão 6% - 50% 

Noruega 
Aumento de 1% (meta 
nacional de redução 
de 10%) 

30% até 2030 100% 

Estados Unidos da América 7% - - 
Propostas Selecionadas a Nível Estatal nos Estados Unidos da América 

Arizona - Níveis de 2000 
50% abaixo dos 
níveis de 2000 
(até 2040) 

Califórnia 
Níveis de 2000 (até 
2010) 

Níveis de 1990 
80% abaixo dos 
níveis de 1990 

Novo México 
Níveis de 2000 (até 
2012) 

10% abaixo dos níveis de 
2000 

75% abaixo dos 
níveis de 2000 

Nova Iorque 
5% abaixo dos níveis 
de 1990 (até 2010) 

10% abaixo dos níveis de 
1990 

- 

Iniciativa Regional com Gases 
de Efeito Estufa (IRGEE) 

Estabilização dos 
níveis de 2002-2004 
(até 2015) 

10% abaixo dos níveis de 
2002-2004 (até 2019) 

- 

Lei de Inovação e Gestão do 
Clima 

Níveis de 2004 (até 
2012) 

Níveis de 1990 60% abaixo dos 
níveis de 1990 

Lei de Redução da Poluição e 
do Aquecimento Global  

- 
Redução de 2% anuais de 
2011-2020 

80% abaixo dos 
níveis de 1990 

Lei de Gestão do Clima 
Níveis de 2006 (até 
2012) 

Níveis de 1990 
60% abaixo dos 
níveis de 1990 

Lei de Segurança Climática de 
2007 

Níveis de 2009 (até 
2010) 

Redução de 2% anuais de 
2010-2020 

80% abaixo dos 
níveis de 1990 

 
 
Continua ... 
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Quadro 1 – Metas mundiais de redução das emissões de GEE. 
Propostas Não-governamentais dos Estados Unidos da América 

Parceria de Ação Climática 
dos Estados Unidos da 
América 

0-5% de aumento dos 
níveis atuais (até 
2012) 

0-10% abaixo dos 
“níveis atuais” (até 
2017) 

60-80% abaixo 
dos “níveis 
atuais” 

Notas: 
a. o Protocolo de Quioto apenas se refere aos 15 países membros da União Europeia em 1997, altura 
da sua assinatura. 
b. as metas de redução do Procolo de Quioto são normalmente relativas aos níveis de emissão 
registrados em 1990 em cada um dos diferentes países.     
c. Alguns países escolheram o ano de 1995 como ano base. 
d. Até 2011 os Estados Unidos não havia ratificado o Protocolo de Quioto, logo não era obrigado a 
cumprir as metas. 
d. São estados americanos inclusos no acordo: Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, 
Massachusetts, Nova Hampshire, Nova Jérsey, Nova Iorque, Rhode Island e Vermont.  

Fonte: adaptado de PNUD (2008). 
 

As propostas constantes do Quadro 1 revelam as pretensiosas metas de Quioto, que 

não chegaram a ser cumpridas, de fato, por nenhum dos países obrigados a reduzirem as 

emissões do GEE. Uma das análises que podem ser feitas a partir dessas informações é a 

grande lacuna temporal existente entre a necessidade de redução das emissões responsáveis 

pelas alterações do clima, divulgadas por ocasião da CNUMAD, e o efetivo início do pacto.  

Embora o tratado tenha sido assinado no ano de 1997, sua formalização ocorreu 

somente em 2004, após a ratificação por parte da Rússia, enquanto que as metas para redução 

das emissões tiveram seu princípio estabelecido ainda para 2008. Outro aspecto que do 

mesmo modo merece atenção é a dimensão das metas prospectadas para alguns países, muitas 

das quais utópicas, quando se analisa o nível de participação de cada nação nas emissões 

atmosféricas responsáveis pelo efeito estufa ao longo do tempo. Tome-se como exemplo a 

Alemanha, de quem se esperava uma redução de 21% no período de quatro anos (2008-2012). 

Outra incongruência evidenciada no tratado encontra-se relacionada ao fato dos 

maiores níveis de redução de emissão de GEE serem de responsabilidade dos Estados Unidos 

da América (EUA), que figuram na lista dos potenciais poluidores, mas sua meta de redução 

no período compreendido entre 2008-2012 ter sido estabelecida em apenas 7%. Além do 

mais, para médio e longo prazo nenhuma ação foi definida para esses países. Isto porque, 

segundo Lago (2005) tendo pactuado com a CQNUMC somente em 2011, o governo 

estadunidense ficou desobrigado de cumprir qualquer compromisso.  

O argumento dos Estados Unidos para a não adesão ao pacto era o de que países 

emergentes, como é o caso da China e do Brasil, também deveriam assumir metas 
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obrigatórias. Por outro lado, ainda que por ocasião da Conferência Sobre Mudanças 

Climáticas (COP 18), realizada no final de 2012 em Doha/Catar, tenha-se confirmado a 

possibilidade de o tratado ser estendido até 2020, conforme noticiado pelo Instituto Carbono 

Brasil (2012), algumas nações que já haviam ratificado o acordo, como é o caso do Canadá, 

Japão, Nova Zelândia e Rússia, recentemente o abandonaram utilizando-se da mesma tese 

anteriormente defendida pelos EUA. Com isso, o grupo comprometido com as metas foi 

reduzido para trinta e seis países, que segundo o Portal EcoD, respondem juntos por apenas 

15% do total de emissões de GEE em todo o mundo. 

Tais eventos servem para ilustrar a forma como tem se dado o processo que permeia 

os compromissos estabelecidos no Tratado de Quioto, envolto em um complexo jogo de 

interesses que revela o poder das nações mais “desenvolvidas” sobre as “menos 

desenvolvidas” e igualmente traduz que mesmo sendo uma das principais ameaças à 

segurança nacional de todos os países do mundo, a segurança climática não vem sendo 

considerada uma meta prioritária. Aspectos como a supremacia comercial, dependência de 

energia e instabilidade política dos produtores de petróleo se sobrepõem ao aquecimento 

global e passam a ocupar o centro da agenda das nações, levando a detenção da soberania 

energética a ser tratada como uma questão estratégica do contexto geopolítico.  

Em relação à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável - 

Rio+20, realizada em junho de 2012 no Rio de Janeiro, os resultados não foram animadores. 

Segundo Young (2012), o encontro frustrou as expectativas em termos de metas e de rumos 

claros, não apenas em relação à transição para o desenvolvimento sustentável, mas também 

em relação aos acordos globais envolvendo o cumprimento do Protocolo de Quioto. Os 

impasses ocorridos durante o evento evidenciaram falta de ousadia e interesse por parte dos 

governos com os assuntos relacionados às alterações climáticas, ficando a atuação dos Chefes 

de Estado restritas apenas a discursos de boas intenções, sem que ações concretas fossem 

projetadas.  

 

2.2 O CARÁTER ESTRATÉGICO DO CENÁRIO GEOPOLÍTICO PR ESENTE 

 

Para um melhor entendimento da conjuntura em que se dá a transição energética no 

contexto mundial, julga-se importante trazer à memória as raízes da geopolítica, enfocando as 

principais teorias formuladas por seus precursores, importante para visualização do cenário 
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atual. Nessa direção, recorre-se ao entendimento de Becker (2005) que afirma sempre ter sido 

uma das características marcantes da geopolítica a presença de intervenções no cenário 

internacional, envolvendo desde as pressões mais brandas até guerras pela conquistas de 

territórios. 

Surgida na Europa entre o final do século XIX e inicio do XX, a Geopolítica teve 

como pioneiro o jurista e cientista político de origem sueca Rudolph Kjellen, tomando como 

referencia as ideias de Friedrich Ratzel, pai da Geografia Política. Inicialmente, seus 

idealizadores pretendiam traçar estratégias para que a nação alcançasse alguma forma de 

supremacia, marítima e/ou de expansão territorial. A posteriori, partindo do entendimento de 

que as ações seriam mais eficientes quanto maior fosse o conjunto de países com interesses 

comuns envolvidos, a política de organização das nações em blocos passou a representar uma 

alternativa de domínio de outros territórios (COSTA, 2010).  

Ainda segundo este autor, à medida que os campos de interesse e disputa iam se 

alargando cresciam as possibilidades de tensões em escala mundial, envolvendo blocos 

supranacionais e mesmo supraimperiais, compondo o quadro básico de enfrentamento que 

desembocaria na Primeira Guerra Mundial. O advento da Terceira Revolução Industrial, a 

partir da segunda metade do século XX, possibilitou às nações passarem a contar com um 

aparato tecnológico que se refletiu nos padrões de competitividade econômica e de ação à 

distancia, dando origem a uma geopolítica de equilíbrio de poder. Dessa passagem 

contabilizam-se os seguintes desdobramentos: 

 

A corrida tecnológica, impulsionada inicial e primordialmente por 
imperativos bélicos, transformou-se, já na década de 60, em fator essencial 
de competitividade econômica, determinando em grande medida a posição 
relativa dos países no cenário internacional [...] Na década de 70, porém, 
um novo e instável quadro político e econômico começou a despontar, 
sinalizado pela crise do petróleo, contrastando com a rápida expansão 
econômica que sucedeu a Segunda Grande Guerra. Não se tratava apenas do 
início de um longo período de recessão econômica, mas de uma mudança de 
caráter estrutural na economia mundial (ALBAGLI, 1998, p. 32-33).  

 

Para esta autora, desse último episódio resultou a introdução de ingredientes tais como 

o imperativo tecnológico e a politização da natureza, que deram novos contornos à 

geopolítica. A partir de então, esse campo de conhecimento vem se ramificando, abarcando 

novas variáveis e originando outras configurações, a exemplo da geopolítica energética, 

atualmente considerada determinante para que os países possam manter sua autossuficiência, 
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impondo-se aos governantes o estabelecimento de medidas que garantam a segurança de suas 

nações. 

Conant e Gold (1981, p. 17) assim sintetizaram essa conjuntura: 

 

O acesso às matérias-primas em geral, e a energia, em particular, será 
certamente uma preocupação importante nas relações políticas 
internacionais [...] As condições sob as quais aqueles que controlam os 
recursos permitirão que os outros os utilizem refletirão mudanças do 
ambiente internacional e implicarão novas mudanças de profunda 
repercussão internacional. O acesso não será determinado unicamente pela 
necessidade e muito menos pelos atos unilaterais de um país indústrializado 
[...] Mudanças na distribuição de poder são prováveis, não apenas em 
termos das relações Norte-Sul, mas também das posições relativas aos 
países desenvolvidos, inclusive as relações Ocidente-Oriente e as relações 
entre os países do bloco ocidental com o Japão [...] Se os governos não 
aproveitarem o período de transição para reduzir a dependência em relação 
a energia importada e para desenvolver alternativas para o petróleo, a 
competição pelos recursos disponíveis será cada vez maior.  

 

De fato, desde o início deste século tem-se verificado a tentativa de estabelecer ações 

mais sistemáticas e iniciativas mais abrangentes por parte das nações com o objetivo de 

reduzir a dependência de importação de recursos energéticos, especialmente por parte 

daquelas que dependem basicamente da energia importada, como é o caso da União Europeia 

(EU).  

A partir da análise da relação de dependência das importações em mercados de 

combustíveis fósseis, cujas taxas determinam o Índice Geopolítico de Segurança Energética 

(IRGSE), Eiras (2010) apresenta o seguinte panorama para alguns países da UE: 

- Dinamarca - é o único completamente independente em termos energéticos. 

- Polônia e Reino Unido - as taxas de dependência das importações são bastante 

baixas, cerca de 20%.  

- Irlanda, Itália, Portugal e Espanha - têm relações de dependência de importação 

superiores a 80%. 

- Malta, Chipre e Luxemburgo – estão em total dependência das importações de 

energia. 
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Uma das maiores dificuldades enfrentadas por esses países para diminuir a 

dependência de fontes fósseis de energia tem sido o acesso à matéria prima (MEDEIROS, 

2008; RODRIGUES, 2008), fator que igualmente tem preocupado nações situadas em outras 

regiões do globo. Como descreve Eiras (2010), a desproporcionalidade na distribuição 

geográfica das reservas mundiais de petróleo, a estabilização da quantidade extraída desse 

produto ao longo dos anos, os desafios tecnológicos para sua exploração e os obstáculos 

relativos à abertura de mercados para importação e exportação têm sido preocupação 

constante por parte de inúmeras nações, especialmente aquelas com maior grau de 

dependência de recursos energéticos e que necessitam melhorar o IRGSE (EIRAS, 2010).    

Em reposta, alguns países já passam a rever suas políticas internas e adotar medidas 

estratégicas. Nos EUA, por exemplo, a lei energética determina a participação de 20% de 

fontes renováveis até 2017, juntamente com a racionalização do consumo de energia. O 

aumento dos investimentos em pesquisas relacionadas a fontes alternativas e o 

estabelecimento de pactos com outras nações são, do mesmo modo, alternativas que vêm 

sendo incorporadas no sentido de diminuir a dependência de importação de recursos 

energéticos. 

Uma das parcerias constituídas com esse objetivo é a relação Sino-Russo. Uma vez 

que as duas nações compartilham uma fronteira extensa e com poucos obstáculos geográficos 

para impedir a integração energética, vislumbra-se a possibilidade de conciliar as questões 

políticas e econômicas. Isto porque, enquanto a Rússia depende da maximização das receitas 

provenientes das exportações de energia, a China precisa manter a importação para continuar 

crescendo. Assim, a aliança tem despontado como solução para alavancar o comércio bilateral 

entre os dois países, possibilitando ambos a saírem da crise mais fortalecidos do que quando 

entraram (SOUZA, 2009).   

No entanto, enfatiza o mesmo autor, que a questão energética chinesa tem determinado 

rivalidades com outros grandes consumidores como Japão e Índia, provocando repercussões 

internacionais. Além disso, acrescenta, a aliança Sino-Russo no Nordeste Asiático e na Ásia 

Central conta com uma agenda comum de segurança que envolve negociações nucleares, vista 

como parte de uma grande estratégia regional que colide contra a influência de Washington. 

Também se referindo à China, Foliard (2008) revela que nos últimos anos seu 

orçamento militar tem aumentado significativamente, de modo a garantir a segurança do 

aprovisionamento energético. Uma vez que a concorrência global entre os países pelo acesso 
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aos recursos energéticos significa reforçar a segurança, o desenvolvimento de suas forças 

armadas teria o efeito de criar medo e tensão entre os Estados.  

Desse cenário, deduz-se que ao tempo em que fortalece a coesão entre nações a 

estruturação de pactos envolvendo a autossuficiência energética também faz crescer as 

disputas e conflitos relacionados à garantia de segurança dos recursos, inserindo-se em um 

quadro de crescente disputa geopolítica. É envolta nesse jogo de interesses e nesse clima de 

tensão e desconfiança que se insere a busca pela energia advinda da biomassa. Por se tratar de 

recurso ao qual alguns países têm acesso restrito, a sua incorporação como matriz energética 

tem gerado interrogações sobre os interesses implícitos nos acordos que estão sendo firmados 

e perpassa pelas implicações de tais arranjos para os países envolvidos. 

 

2.2.1 Repercussão dos acordos envolvendo a energia da biomassa 

 

De acordo com Eiras (2010), no século XXI as nações têm a sua frente o desafio de 

conceber estratégias de autonomia energética baseadas em sistemas sustentáveis, de forma 

que consigam construir economias mais competitivas e menos expostas às turbulências 

geopolíticas, considerando que conflitos e tensões em algumas das principais regiões fontes 

de matérias primas para a produção de energia representam um risco de curto prazo no 

fornecimento, bem como obstáculos para os tão necessários investimentos no setor.     

No entendimento do autor não restam dúvidas de que mesmo existindo atualmente um 

consenso mundial sobre a necessidade de substituição das fontes energéticas fósseis pelas 

renováveis e que a energia derivada da biomassa comece a despontar como uma alternativa 

viável, as múltiplas repercussões desse processo e os pontos polêmicos em torno da passagem 

de uma para outra matriz exigem a instauração de fóruns de discussão. Uma das questões que 

estão sendo apontadas neste sentido diz respeito à desigualdade do consumo de energia e a de 

capacidade de produção, ou seja, a dúvida gira em torno do seguinte dilema: produzir para 

quem e até quando? 

Conforme Rodrigues (2008) o maior consumo de energia per capta por habitante no 

planeta está centralizado no Hemisfério Norte enquanto que o menor consumo per capta 

ocorre nas regiões situadas entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, potenciais produtoras 

de energias renováveis, entre elas os biocombustíveis. Tal realidade, aliada à improvável 
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condição dos países europeus de inserirem-se nesse mercado, tem concorrido para 

desencadear argumentos em prol da sustentabilidade ambiental, acendendo 

internacionalmente o debate em torno da energia da biomassa.  Isto porque, segundo este 

mesmo autor, as fronteiras agrícolas da Europa estão praticamente esgotadas. Das terras 

disponíveis no continente europeu 3% foram destinadas para as culturas energéticas, de forma 

que para atingir a meta proposta na Eco 92, de inclusão de biodiesel em 10%, seria preciso 

utilizar 16% das terras agrícolas, alternativa praticamente impossível para os europeus.  

Em 2007 a União Europeia (EU) concentrava quase 70% da fabricação de biodiesel, 

porém, alguns países já davam indícios de estarem enfrentando dificuldades para manter esse 

nível, especialmente a Itália, que havia diminuído sua produção. No mesmo ano os EUA 

teriam atingido a marca de um milhão e meio de toneladas de biodiesel, dos quais cerca de um 

bilhão e meio de litros foi exportado para a UE, que passa pelo problema de abastecimento de 

óleo diesel e se vê frente ao desafio de encontrar seu substituto (MEDEIROS, 2008).  

O mesmo autor destaca que atualmente, além da canola, as principais matérias primas 

energéticas europeia são os óleos vegetais importados, entre eles o derivado da soja brasileira. 

Ressalte-se que, diferentemente dos países tropicais, em grande parte da Europa a biomassa é 

utilizada tanto para a geração de calor quanto para a produção de energia elétrica. 

O fato é que, a necessidade de reduzir as importações, aliada à limitação para produzir 

biocombustíveis devido à indisponibilidade de áreas para a agricultura, tem levado os países 

europeus a formularem políticas que visam impor barreiras técnicas ao cultivo de matéria-

prima para a produção de energia advinda da biomassa, embora reconhecendo a necessidade 

dessa matriz. Por outro lado, tem crescido em todos os continentes o número de nações que 

acreditam na geração do biodiesel como saída para a crise e já começam a somar esforços. 

Nesse sentido observa-se que,  

 

na América Latina, por exemplo, os países do Mercosul contam com uma 
legislação específica tornando compulsória a mistura do biodiesel ao diesel. 
A Ásia também dispõe de um aparato próprio que dispõe sobre a matéria. 
No Japão a meta é utilizar 3% de etanol, enquanto que os países do sudeste 
asiático já adotam programas para consumo interno e aspiram serem 
exportadores de líquidos de etanol e biodiesel. Também se verifica que, à 
medida que passa a figurar na agenda internacional temas como segurança 
energética, hídrica e alimentar, a bioenergia começa a ser vista como uma 
mercadoria lucrativa e competitiva para ser comercializada mundialmente 
levando os acordos multilaterais a incidirem sobre as regiões consideradas 
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potencialmente produtoras de biocombustíveis, como é o caso da América 
do Sul e da África (OMENA et al., 2013, p. 92). 

  

Para Antunes (2007), o fato de apresentar potencialidade para produzir 

biocombustíveis em volume mais que suficiente para o autoabastecimento regional reforça a 

posição da América do Sul no contexto econômico e geopolítico mundial. O Brasil, em 

especial, já começa a se projetar mundialmente devido à capacidade técnica de produção e de 

distribuição de biocombustíveis, da mesma forma que vem se destacando na fabricação de 

motores multicombustíveis.  

Esse potencial, segundo o mesmo autor, tem contribuído para despertar no país a 

pretensão de elevar sua posição a destaque do Sul. Neste sentido, está se dando o 

estabelecimento de alianças estratégicas com nações como China, Índia e África do Sul.  Pelo 

fato de comportar países situados em regiões tropicais, que igualmente se apresentam como 

potenciais produtores ou provedores de biocombustíveis, a América Latina também se 

encontra envolvida em acordos. Além disso, o fato da União das Nações Sul-Americanas 

(UNASUL) privilegiar o setor energético na integração regional tem possibilitado uma 

convergência política dos países sul-americanos, uma vez que, 

 

a América do Sul está passando por um processo de aproximação política 
entre seus países. Esta aproximação está se realizando mediante acordos de 
integração econômica e também pela celebração de acordos bi e multilaterais 
em muitos outros temas de relacionamento. Em todos esses tipos de aliança 
existe a tendência de caráter geopolítico para construir um conjunto 
articulado que tenha peso nos fóruns econômicos e políticos multinacionais, 
nas negociações com blocos de outros países e nas relações com as grandes 
potências mundiais. Nessa intenção não apenas se busca aumentar a 
capacidade conjunta de negociação, mas, sobretudo, obter uma maior força 
na defesa dos interesses concretos de cada um dos países. Essa força para 
defender objetivos nacionais específicos só é possível pelo fato de os países 
participarem de uma articulação conjunta no contexto mundial (ANTUNES, 
2007, p. 24). 

 

Entre o Brasil e a Índia os pactos governamentais e empresariais comportam 

estratégias no âmbito do petróleo, do gás, dos biocombustíveis, da exploração espacial e da 

tecnologia da informação. No campo energético, especificamente, os acordos envolvem a 

experiência da Petrobrás nas pesquisas e exploração de petróleo em águas profundas e o 
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desenvolvimento de biocombustíveis, cabendo ao país atuar na troca de conhecimentos sobre 

a tecnologia de produção e de uso (ANTUNES, 2007). 

 Com a América Central e o Caribe os acordos envolvendo biocombustíveis têm sido 

voltados principalmente à área de tecnologia. Existem memorandos de cooperação 

formalizados com os seguintes países centro-americanos: Honduras, Guatemala, El Salvador, 

Jamaica, Haiti, República Dominicana, São Cristóvão e Névis (BRASIL, 2014). As primeiras 

negociações envolvendo o tema iniciaram ainda em 2007, por ocasião do Seminário Bilateral 

de Comércio Exterior e Investimentos Brasil-América Central, realizado no Rio de Janeiro, 

quando os governantes dos países centro-americanos demonstraram especial interesse pela 

experiência brasileira na mistura e estabilização do álcool como combustível e no 

desenvolvimento de veículos flex fuel (FCCE, 2007). 

A divulgação do memorando provocou reações contraditórias nos referidos países. No 

campo institucional intensificaram-se as ações relacionadas à produção de biocombustíveis 

(COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 2007), por certo para justificar o título de “regiões 

chaves” para a produção de agroenergia, em destaque no corpo do documento que também 

conta com a participação dos Estados Unidos.  

Na Guatemala alguns engenhos que produziam açúcar passaram a produzir álcool, em 

El Salvador o Governo negociou um projeto piloto para receber assistência técnica do Brasil e 

dos Estados Unidos para iniciar um Programa Nacional de Agrocombustíveis; enquanto na 

Costa Rica a imprensa passou a divulgar notícias exaltando os biocombustíveis (COMISSÃO 

PASTORAL DA TERRA, 2007). 

Comenta ainda a publicação da Pastoral da Terra, que em contrapartida as 

organizações camponesas rechaçaram tal política de integração alegando que a mesma 

representa um risco para a produção de alimentos e para a própria sobrevivência de 

comunidades rurais, além de retirar recursos e infraestrutura da pequena agricultura, 

responsável pela produção da maioria dos alimentos consumidos no mercado interno. Ressalta 

também que há um interesse estratégico do governo dos EUA de pressionar os países 

centroamericanos para aprovação do Tratado de Livre Comércio entre Centroamérica e 

Estados Unidos (CAFTA), que facilitaria a entrada de produto agrícola voltado à produção 

energética no mercado norteamericano.  

Entre os EUA e o Brasil, cuja parceria encontra-se em curso, além de promover a 

cooperação em biocombustíveis em uma mesma base, prevendo principalmente a cooperação 
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bilateral em matéria de tecnologia relacionada aos combustíveis de segunda geração6, o 

objetivo da aliança é criar melhores condições para mercados produtores e consumidores de 

biocombustíveis nos países da América Central e do Caribe, transformando os 

biocombustíveis em commodities7 internacionais (RODRIGUES, 2008).  

Os países com os quais o Brasil mantém algum tipo de acordo envolvendo a 

cooperação em matéria de biocombustíveis encontram-se destacados em verde na Figura 4, a 

seguir. 

 

 

 

                                                           
6 Ao invés de só usar açúcares facilmente extraíveis, amidos ou óleos como na geração anterior, a segunda 
geração permite o uso de todas as formas de biomassa lignocelulósica. Resíduos de grama, árvores, resíduos 
agrícolas e indústriais podem ser convertidos via dois principais caminhos: rota bioquímica ou uma 
termoquímica (http://portal.ftc.br/bioenergia). 
7 O termo commodities é utilizado para designar mercadorias, geralmente matéria-prima da agricultura, 
negociada em bolsas internacionais. Neste caso não há diferenciação de qualidade do produto no conjunto dos 
mercados e entre fornecedores.  
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Figura 4 – Biocombustíveis – acordos de cooperação com o Brasil – 2014. 
Fonte: organizado pela autora (2015).  
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Como se verifica, a intenção brasileira de assumir a liderança mundial no mercado de 

bioenergia não está longe de ser concretizada. É evidente que em um cenário no qual as 

nações buscam a autosuficiencia energética a todo o custo, assumir o centro do comando das 

negociações representa uma excelente oportunidade para que o país se destaque no cenário 

geopolítico, firmando-se como nação soberana. Entretanto, igualmente importante se faz 

avaliar os prováveis riscos advindos das alianças entre países e suas repercussões para a 

sociedade, de uma maneira geral, e para os agricultores familiares, em especial. Tema-se, por 

exemplo, que os acordos internacionais desemboquem na formação de um mercado mundial 

de commodities agroenergéticas, o qual se traduzirá em um rearranjo do poder global.      

Segundo a RALLT8 (2008), o pacto entre Brasil e EUA inclui a execução de obras de 

infraestrutura (estradas, hidrovias e represas) que deverão facilitar as relações comerciais com 

outros países e servir de via de escoamento das commodities agroenergéticas produzidas no 

território brasileiro, de forma a solidificar o projeto político e territorial do agronegócio no 

Cone Sul, que transcende as fronteiras dos estados para estabelecer uma área de expansão da 

produção e movimento de mercadorias agrícolas para exportar ao Norte, que se consolida com 

a produção de agrocombustíveis.       

Terán (2008), que do mesmo modo assume posição contrária a esses acordos, chama 

atenção para a desconfiança que vem se instaurando entre humanistas e ecologistas de todo o 

mundo em relação aos espaços de articulação construídos internacionalmente e alega que as 

políticas públicas de longo prazo formuladas pelos países desenvolvidos podem ser 

prejudiciais aos países não desenvolvidos. 

 Segue comentando Terán (2008) que no grupo do G89 a bioenergia está sendo 

convertida em objeto das políticas de seguridade militar, ambiental e humana. Sob a sua ótica, 

as estratégias de segurança energética dos EUA e da UE são as que apresentam maiores 

probabilidades de incidirem sobre a América do Sul, uma vez ambos contam com recursos 

econômicos dos quais dependem os países não desenvolvidos. Esclarece ainda o autor que 

além de nos EUA a energia ser considerada uma questão de segurança nacional, a pretensão 

do governo envolve questões como o fomento aos cultivos bionergéticos fora de casa, o 

incentivo ao comércio internacional de biomassa e seus derivados energéticos e a redução do 
                                                           
8 Rede por uma América Latina Livre de Transgênicos – inspira-se na necessidade de as comunidades 
prevenirem e desenvolverem estratégias globais para fazer frente à introdução de organismos transgênicos, com 
base nos princípios da segurança alimentar (www.rallt.org). 
9 A sigla G-8 corresponde ao grupo dos oito países mais ricos e influentes do mundo, do qual faz parte Estados 
Unidos, Japão, Alemanha, Canadá, França, Itália, Reino Unido e Rússia.  
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consumo energético das economias emergentes e dos países não desenvolvidos, sendo sua 

meta utilizar as instituições internacionais como palanque para promoção da política 

estadunidense. 

Outro ponto polêmico levantado em relação aos acordos bilaterais e multilaterais, em 

curso, é o fato de alguns países terem sua agricultura muita bem protegida por meio de 

barreiras alfandegárias e de elevados subsídios, constituindo tais condições em obstáculo para 

a abertura desses mercados à importação de biocombustíveis. Além disso, a atual dependência 

mundial de combustíveis fósseis se satisfaz mediante uma geopolítica de guerra. Aprisionados 

pelas instituições financeiras por meio da dívida, quando se propõem a romper com tal 

dependência os países correm o risco de sofrer represálias econômicas, políticas ou militares 

(RALLT, 2008).  

Cabe destacar que o Brasil não é o único país da América do Sul que almeja assumir a 

posição de liderança na produção de energia proveniente de biomassa. Ainda conforme a 

RALLT (2008) a Argentina também é uma aspirante a ser o principal provedor para a 

demanda europeia de biodiesel, razão pela qual o governo argentino já solicitou à UE tarifas 

preferenciais.    

Todos esses argumentos deixam implícito que os acordos internacionais comportam 

interesses que ultrapassam a questão energética e ampliam-se para o poder de umas nações 

sobre as outras. Assim, subentende-se que embora algumas interpretações dêem conta de que 

o Brasil caminha para a liderança mundial em matéria de energia derivada da biomassa, à 

medida que as fontes não renováveis de energia forem chegando próximas da exaustão as 

tensões decorrentes das alianças entre países tenderão a se disseminar por todas as partes do 

globo, trazendo rebatimentos nos territórios rurais produtores de matéria prima. 



 

 

 

 

 

 

 

“As máquinas fazem o que nós fazíamos, agora elas 

comem o que nós comemos”. 

 

((((    ALMEIDAALMEIDAALMEIDAALMEIDA, 2010, 2010, 2010, 2010))))    
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CAPÍTULO 3 – CONJUNTURA GLOBAL DA TRANSIÇÃO DE 

MATRIZES  

 

Ao longo do tempo, a curva de inflexão do petróleo vem sendo empurrada 

sistematicamente para mais algumas décadas à frente. Atualmente estima-se o seu 

esgotamento para no máximo trinta anos (MEDEIROS, 2008). Previsões à parte, o que se tem 

de concreto é que países latino-americanos reconhecidos pelos excedentes de produção do 

minério, como é o caso da Venezuela e do México,  já enfrentam uma queda nas suas reservas 

(PENA; HERREIROS, 2011) enquanto que, no mundo inteiro, têm-se assistido a uma alta 

vertiginosa no preço do barril.  

As crises do petróleo que ocorreram na década de 1990 foram determinantes para essa 

elevação. A partir do ano 2000, mesmo não havendo naquele momento sinais evidentes de 

tensões geopolíticas, o valor do barril disparou para mais de US$ 100,00. E conforme indica o 

prognóstico de especialistas, daqui para frente seu custo não estará abaixo de US$ 120,00 a 

US$ 130,00. Isso significa que quanto mais próximo do fim, maior será o preço pago por esse 

minério (MEDEIROS, 2008). 

A oscilação nos preços do petróleo entre os anos de 2003 e 2008 pode ser atribuída a 

uma conjunção de fatores tais que envolvem desde o grande crescimento do consumo 

mundial, a fraca expansão da produção, a redução da capacidade ociosa (tornando o mercado 

mais sensível a tensões geopolíticas e a eventos climáticos negativos) até o forte incremento 

de posições do minério no portfólio de investimento de fundos financeiros (EPE, 2008).  

Em relação ao Brasil, até a criação da Petrobrás, no ano de 1953, o país encontrava-se 

em total dependência das multinacionais para a importação do minério e de seus derivados, 

despendendo com estes últimos quase o dobro das divisas que gastaria para adquirir 

exclusivamente o óleo bruto e refiná-lo internamente (CONANT; GOLD, 1981). Porém, os 

crescentes investimentos da empresa na exploração de novos poços de petróleo ao longo 

desses cinqüenta anos elevaram o país à posição de décima primeira potencia mundial no 

setor petrolífero. A diversificação nas áreas de atuação também possibilitou à Petrobrás se 

destacar nos setores de produção, refino, comercialização, transporte, petroquímica, 

distribuição de derivados, gás natural, energia elétrica, gás químico e biocombustíveis. 
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Ainda assim, conforme Rodrigues (2008), o Brasil não consegue produzir todo diesel 

que precisa. Cerca de 6% a 10% do consumo interno, que totaliza aproximadamente quarenta 

bilhões de litros/ano, continua a ser importado. Mesmo tendo conhecimento dessa limitação, o 

autor se mostra otimista ao afirmar que o país está próximo de alcançar a autonomia 

energética a partir do petróleo. Um dos motivos para essa aposta é a prospecção do minério 

em camadas profundas, que segundo a British Petroleum (2010) poderá elevar a nação à sexta 

posição no ranking da produção mundial, seguindo a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque, o Kuwait 

e os Emirados Árabes.  

 

Por outro lado, ainda que se reconheça a importância econômica e política 
do pré-sal para o país deve-se considerar que por representar uma nova 
configuração, a extração de petróleo em grandes profundidades poderá vir a 
desencadear conflitos de diversas ordens, incluindo desde a pressão de 
multinacionais que tem interesse na exploração, até novos entendimentos 
acerca do direito do mar, preconizado pela Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito de Mar (CNUDM), exigindo a criação de instrumentos 
jurídicos para tratar especificamente dessas questões. [...] Além disso, em 
razão das novas demandas de energia decorrentes do crescimento 
demográfico e das implicações que envolvem o uso do petróleo, tais como 
carga poluidora, custos e finitude, a extração do minério, em terra ou no mar, 
servirá apenas como um paliativo, implicando na emergência para encontrar 
uma matéria-prima que além de apresentar um bom desempenho em relação 
ao potencial energético, também possa ter outras finalidades (OMENA et al., 
2013, p. 87).  

 

 Igualmente reportando-se ao pré-sal, Sachs (2009) assinala que mesmo extraindo o 

volume máximo de petróleo das camadas profundas a produção do minério continuará 

decrescendo durante décadas, possivelmente até o próximo século. Isto porque, o ritmo da 

descoberta das novas reservas é bem inferior ao consumo. Desse modo, a tendência é que o 

petróleo fique cada vez mais caro.  

Em trabalho publicado no ano de 2010, o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento 

Industrial (IEDI) enfatiza que embora as oportunidades advindas do petróleo do pré-sal, que 

extrapolam em muito a cadeia petroleira, sejam vislumbradas por muitos como um impacto 

positivo para a sociedade brasileira, não se deve deixar de considerar as incertezas em relação 

à viabilidade técnica e, consequentemente, econômica que ainda circundam o modelo. Na 

mesma publicação chama-se atenção para o temor que assola parte da comunidade 
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internacional em relação a problemas ambientais que possam resultar da exploração de 

petróleo em camadas profundas, catalisado pelo recente acidente envolvendo a British 

Petroleum (BP) no Golfo do México, cujos impactos à biodiversidade se encontram em etapa 

inicial de inventário.   

Esse panorama de emergência e ao mesmo tempo de incertezas tem se apresentado 

como um campo fecundo em relação à substituição das fontes energéticas de origem fóssil por 

alternativas mais viáveis e duradouras, contribuído para que mesmo dependentes do petróleo 

alguns países venham buscando incorporar matrizes renováveis como alternativa para a 

geração de energia térmica e elétrica (GUARDABASSI, 2006), conforme demonstra o 

Quadro 2, a seguir. 

 

Quadro 2 – Países investidores em energias renováveis. 

Ações Realizadas Posição 
1º 2º 3 4º 5° 

Investimentos para aumento da 
capacidade 

EUA Espanha China Alemanha Brasil 

Eólica adicionada EUA China Índia Alemanha Espanha 
Solar Fotovoltaica adicionada Espanha Alemanha Japão EUA China 
Solar térmica adicionada China Turquia Alemanha Brasil França 
Produção de Etanol EUA Brasil China França Canadá 
Produção de Biodiesel Alemanha EUA França Argentina Brasil 

Fonte: extraído de IEDI (2010) e adaptado a partir das contribuições de La Rovere et al. (2011). 

 

 Como se observa, os EUA lideram o panorama mundial de investimentos em energias 

renováveis, seguidos da Espanha, China e Alemanha. Quanto ao Brasil, o melhor desempenho 

nesse setor encontra-se relacionado à produção de etanol, onde o país aparece ocupando o 

segundo lugar mesmo sendo detentor de um vasto potencial para a produção de Energia 

Eólica (EE) e de Energia Solar Fotovoltaica (ESV), que segundo La Rovere et al. (2011) é 

mundialmente reconhecida como uma das tecnologias mais promissoras para a geração de 

energia elétrica.   

Conforme esses autores uma das principais limitações para produção da ESV no país é 

o preço, ainda muito alto. Por esta razão, internamente a tecnologia foi adotada somente no 

âmbito do Programa Luz para Todos (LpT), ficando restrita ao atendimento de domicílios 

isolados, notadamente insuficiente para permitir uma dinâmica de inovação e o 

desenvolvimento da cadeia produtiva. Quanto à energia hidrelétrica, não contemplada no rol 
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de ações do quadro apresentado anteriormente, do total de energia elétrica gerada no Brasil 

84% se deriva dessa fonte, que também é renovável.    

 Isto indica que mesmo sendo palco privilegiado de atributos ambientais o país não tem 

aproveitado a oportunidade para diversificar suas matrizes energéticas, tampouco feito uso 

desse potencial para se sobressair como nação inovadora no setor de energias renováveis. 

Segue, ao contrário, fazendo todas as apostas na prospecção da energia da biomassa vegetal, 

tal como o etanol, cuja produção massiva pode vir a desencadear conflitos de ordem 

socioambientais e econômicas, justificado a necessidade de investigação de tais aspectos.   

 

3.1 PERSPECTIVA BRASILEIRA DE INCORPORAÇÃO DA BIOMA SSA 

 

Entre os instrumentos que norteiam a transição energética brasileira destacam-se a 

Política de Mitigação da Mudança do Clima e a Política de Energia Renovável, além dos 

programas relacionados com a conservação de energia e reciclagem, tais como: o Programa 

de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), Luz para Todos (LpT), 

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel),  Programa Nacional de 

Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural (Conpet) e Reciclagem, 

Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD) na Amazônia Brasileira e 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), em cuja participação o país ocupa o terceiro 

lugar (BARROS-PLATIAU, 2011).  

Integra a Política de Energia Renovável do Brasil o Plano Nacional de Agroenergia, o 

qual sistematiza as estratégias e ações relacionadas à prospecção da biomassa proveniente de 

quatro cadeias produtivas: a) etanol e cogeração de energia proveniente da cana de açúcar; b) 

biodiesel de fontes lipídicas (animais e vegetais); c) biomassa florestal e seus resíduos; e d) 

dejetos agropecuários e da agroindústria (SEPÚLVEDA, 2008). Porém, dentre essas ações 

previstas no plano, a fabricação de etanol e a cogeração de energia da cana de açúcar são as 

atividades que mais têm se destacado no país.  

Os projetos para incorporação de outras matrizes na produção de agroenergia ainda 

têm pouca representatividade no cenário nacional ou encontram-se em fase de testes. É esse o 

caso do óleo de cozinha e das microalgas, organismos que apresentam taxas de crescimento 

muito superiores a oleaginosas tradicionalmente cultivadas, como soja e mamona, sendo 
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capaz de proporcionar grande quantidade de biomassa rica em óleo. Assim, a matéria prima 

mais empregada na produção bionergética, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, 

continua sendo a vegetal (IEDI, 2010).  

No contexto brasileiro, a energia derivada da biomassa vegetal, de uma maneira geral, 

tem sido aplicada especialmente na produção de combustíveis, substituindo total ou 

parcialmente o óleo diesel de origem fóssil em motores automotivos ou estacionários, como 

os geradores de eletricidade e calor. Uma de suas vantagens é que qualquer motor à diesel 

pode receber a mistura de biodiesel e diesel, não sendo necessárias adaptações como ocorre 

com o álcool combustível, embora nem todos os motores suportem o biodiesel como única 

fonte de energia. Quando misturado ao diesel, o biodiesel recebe a denominação “BX”, sendo 

X substituído pela sua porcentagem na mistura. O biodiesel puro, por exemplo, é denominado 

B100 enquanto que o B5 corresponde a uma mistura com 5% de biodiesel (BRASIL, 2007). 

De acordo com a Lei 11.097/2005 a mistura de biodiesel ao óleo diesel comercializado 

ao consumidor final deve ocorrer de forma gradativa e se estender a todo o território nacional. 

Para isso, em seu artigo 2º estipula que seja obrigatoriamente adicionado um percentual 

mínimo de 5%, em volume, fixando prazos máximos de três anos para adição do B2 e de oito 

anos para a adição de B5. Desse modo, estimava-se para até o ano de 2012 a inclusão da taxa 

de 2% e após 2013 a inclusão da taxa de 5% de um combustível ao outro.  

É importante destacar que a referida lei igualmente estabeleceu que os percentuais 

mínimos de adição do biodiesel ao diesel poderiam ser antecipados desde que havendo 

disponibilidade de matéria-prima e capacidade industrial instalada. Dada essa condição, em 

2008 adicionou-se um percentual de 3%, em 2009 houve uma adição de 4% e em 2010 

registrou-se um acréscimo de mais 5%. No início do mês de julho de 2014 a mistura do 

biodiesel ao diesel aumentou para 6% e no mês de novembro atingiu-se a casa dos 7%.  

Como se pode perceber, a Lei 11.097/2005 possibilitou um grande incremento na 

cadeia produtiva do biodiesel no país, muito embora se reconheça que ainda há ociosidade na 

produção desse combustível. Isto se deve, em grande medida, à desproporção dos 

investimentos previstos no Plano Decenal de Expansão de Energia referente ao decênio 2010-

2019.  

Dantas e Pinheiro (2013) comentam que dos R$ 951 bilhões previstos no Plano para 

serem investidos no setor energético 22,5% destina-se à geração de energia elétrica, 70,6% ao 

petróleo e gás natural, 6,8% ao etanol e somente 0,1% ao biodiesel. Para eles a diferença 
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gritante de investimentos em cada indústria energética deixa patente que a intenção do 

Governo é acompanhar o crescimento da demanda e não substituir os combustíveis fósseis 

pelos biocombustíveis. Isto indica, segundo os autores, que sua participação na matriz 

energética manter-se-á complementar ainda por vários anos.  

As principais fases que marcam a trajetória da inserção da biomassa vegetal como 

matriz energética no país encontram-se a seguir destacadas no Quadro 3, a seguir. 

 

Quadro 3 – Síntese da evolução dos combustíveis derivados da biomassa no Brasil. 

Data 
 

Evento 
 

1973 Primeiro choque do petróleo 
1975 Criação do Proálcool 
1977 Adição de 4,5% de etanol à gasolina 
1979 Adição de 15% de etanol à gasolina 
1980 Segundo choque do petróleo 
1983 Venda de carros a etanol atinge a marca de 90% 
1985 Adição de 22% de etanol à gasolina 
1989 Queda nos preços do petróleo e equiparação ao do etanol 
1990 Adição do etanol à gasolina atinge a variação de  20% a 25% 
2003 Lançamento de veículos bicombustíveis 
2005 Lançamento do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel – PNPB 
2007 Terceiro choque do petróleo 
2008 Vigência do B3 
2008 Consumo do etanol se equipara ao da gasolina 
2009 Vigência do B4 
2010 Vigência do B5 

2011 
A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) passa a regular 
e fiscalizar a produção de etanol, agora considerado um combustível 

2014 Vigência do B6 
Fonte: adaptado de Santos (2012). 
 

Conforme registrado no Quadro 3, as primeiras experiências brasileiras envolvendo a 

prospecção da biomassa vegetal iniciaram na década de 1970 do século passado, tendo a cana 

de açúcar como matéria prima, mas sua consolidação como política pública se deu no ano de 

1975, mediante a implantação do Programa Nacional do Álcool (Proálcool) (PAULINO et al., 

2008). À época havia grande dependência do óleo cru importado. Por essa razão, uma das 

motivações do Programa foi contribuir para a redução do uso desse produto e para a 

substituição dos derivados leves do petróleo. Desde então, a produção do etanol a partir da 

fermentação de açúcares por enzimas produzidas por leveduras tem se mostrado 

economicamente viável no país (MME, 2013).  
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Entre 1975 e 2000 a empresa automobilística disponibilizou para o mercado nacional 

cerca de 5,6 milhões de veículos à álcool, tornando possível a adição de uma fração de álcool 

anidro (entre 1,1% a 25% em volume) à gasolina. Estima-se hoje que o país já tenha movido 

uma frota superior a 10 milhões de veículos desse tipo, evitado com isso emissões na ordem 

de 110 milhões de toneladas de carbono (contido no CO2), além da importação de 

aproximadamente 550 milhões de barris de petróleo, o que teria proporcionado uma economia 

de divisas estimada em US$ 11,5 bilhões (MME, 2013).  

Todavia, a expressiva queda no preço do barril de óleo cru presenciada a partir da 

segunda metade dos anos oitenta, redundou em significativas alterações no comércio 

internacional vindo a culminar na estabilização dos valores do etanol por vários anos. Esse 

contra-choque do petróleo coincidiu com um período de crise econômica no Brasil e pôs em 

xeque o Programa do álcool, especialmente a participação de recursos públicos aplicados em 

subsídios. Somente no início dos anos 2000, a tecnologia dos motores flex fuel deram um 

novo fôlego para o mercado interno do etanol, haja vista os veículos contarem com a 

possibilidade de serem movidos tanto à gasolina como à álcool, e ainda por uma mistura entre 

os dois combustíveis (MME, 2013). 

Dadas essas razões, cabe salientar que mesmo reconhecendo que a cadeia produtiva do 

etanol contribuiu para alavancar a economia do país, mediante o crescimento do setor 

agroindústrial sucroalcooleiro, o Proálcool tem sido alvo de críticas relacionadas a aspectos 

tais como: a concentração fundiária, a pauperização das condições de vida e a depleção dos 

recursos naturais. No entendimento de Santos e Suzuky (2010), além de aprofundar a 

concentração da terra e a expansão da monocultura, o Programa também serviu para 

solidificar o poderio político e econômico que tanto no auge quanto na crise se concentrou nas 

mãos dos usineiros, constituindo um mercado altamente oligopolizado no que se refere à 

produção, distribuição e comercialização de álcool no país. 

Tal paradoxo tem contribuído para aumentar o clima de desconfiança patente no Brasil 

em relação à produção massiva de energia originada de outras matérias primas vegetais, a 

exemplo da soja. As principais suspeitas em relação a essa matriz relacionam-se à 

monocultura e aos riscos à segurança alimentar, em função do encarecimento dos alimentos 

derivados desse grão.  

Isto porque, a sua participação no mercado de combustíveis é muito superior às demais 

oleaginosas, atingindo atualmente 80% da produção total do país. A competitividade da soja 
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deve-se a fatores como a grande disponibilidade, maior liquidez em relação a outros grãos e 

importante histórico de aprendizado e uso (RACHED, 2012). Contraditoriamente, afirma a 

autora, os maiores vendedores de biodiesel nos leilões são os grandes usineiros que também 

produzem a soja, pois [...] eles ganham com o uso da soja no biodiesel e ganham com a alta 

dos preços desta commodity, uma vez que comercializam o grão in natura” (RACHED, 2012, 

p. 48), o que geralmente ocorre devido à infraestrutura que se tem disponível, a exemplo de 

grandes extensões de terra, possibilidade de armazenagem e garantia de transporte, 

acrescenta.  

Mesmo assim, o lançamento do Programa Nacional para Produção e Uso do Biodiesel 

(PNPB) em dezembro de 2004, pelo então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acendeu nos 

agricultores familiares e em suas representatividades (cooperativas, associações e sindicato) a 

possibilidade de serem inseridos na cadeia produtiva do biodiesel, podendo dessa forma 

competir com as grandes indústrias que representam o agronegócio brasileiro. Constam do 

Anexo B, as Linhas de Ações do Programa divulgadas por ocasião do seu lançamento. 



 

 

 

 

 

 

“O programa do biodiesel veio a tornar-se a representação simbólica de um “Óleo Filosofal”,  

recuperando na contemporaneidade o sentido da busca dos alquimistas de  

outrora, que visualizavam na forma da famosa “pedra”, os  

elementos mágicos com o poder de transformar em  

“ouro”, os objetos por ela tocados”. 

 

((((ALMEIDAALMEIDAALMEIDAALMEIDA, 2010, 2010, 2010, 2010))))    
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CAPÍTULO 4 - PANORAMA DO PROGRAMA NACIONAL DE 

BIODIESEL 

 

O Programa de biodiesel surge no Brasil como uma pretensiosa aposta de conciliar as 

agendas econômicas, sociais e ambientais para o enfrentamento de um desafio de amplitude 

global: encontrar um substituto para o petróleo. Defende-se a ideia de que com a incorporação 

de uma matriz renovável o país dá um passo à frente na redução das concentrações de GEE na 

atmosfera e, consequentemente, presta sua parcela de contribuição na mitigação das mudanças 

climáticas.  

De acordo com Lima (2004), tomando como base estudos desenvolvidos em parceria 

entre o Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), o Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA), o Ministério da Integração Nacional (MIN) e o Ministério das 

Comunicações (MC), a cada 1% de substituição de óleo diesel por biodiesel produzidos a 

partir da agricultura familiar seriam gerados cerca de quarenta mil empregos no campo, 

garantindo a cada trabalhador uma renda anual próxima de R$ 4.900,00. Em uma perspectiva 

otimista, revela o autor, que a participação de 6% de participação da agricultura familiar no 

mercado de biodiesel possibilitaria a oferta de mais de um milhão de empregos.  

Porém, ainda que amplamente difundido como um projeto social de caráter inovador e 

sustentável, o PNPB tem despertado inúmeros questionamentos e gerado opiniões 

controversas. Por um lado, há os que veem o Programa como uma reprodução do Proálcool 

em seus aspectos mais negativos, entre os quais encontram-se representantes de grupos ou 

pesquisadores ligados à questão agrária, a exemplo de Ramos Filho (2013), para quem a 

agroenergia passa a ser um tema central na questão agrária do século XXI. 

No outro extremo, reúnem-se os que acreditam ser o Programa uma possibilidade para 

que o país promova a inclusão social, minimize as disparidades regionais e possibilite uma 

aproximação entre os diversos setores da cadeia produtiva. Nesse grupo destacam-se os 

economistas, como é o caso de Abramovay e Guimarães (2007), que enfatizam a necessidade 

de o PNPB ser enxergado de forma diferenciada do Proálcool, haja vista sua formulação ter se 

dado em um ambiente que abre possibilidades distintas daquelas adotadas para a produção do 

álcool e que acarretou em problemas sociais e ambientais de grande magnitude. 
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Diferentemente da cana-de-açúcar, a participação de agricultores familiares 
na produção de matérias-primas do biodiesel é significativa e muitas vezes 
majoritária. Mesmo quando se trata da soja, no Rio Grande do Sul, metade 
da oferta vem de unidades familiares de produção, o que não ocorre com a 
cana-de-açúcar. Além disso, as organizações dos agricultores familiares 
conquistaram extraordinária influência na concepção e na execução de 
políticas públicas brasileiras (ABRAMOVAY; GUIMARÃES, 2007, p. 16). 

 

Um dos pontos polêmicos acerca do Programa tem sido a possibilidade de haver 

competição entre a cultura de matéria-prima voltada para o biodiesel e a produção de 

alimentos, o que poderia vir a comprometer a segurança alimentar. De acordo com o 

documento produzido no ano de 2010 pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento 

Indústrial (IEDI), mesmo que se descarte essa possibilidade existem outros aspectos que 

precisam ser analisados em relação à produção massiva de oleaginosas, tais como: a 

quantidade de água utilizada, o uso de fertilizantes e a aplicação de herbicidas nos cultivos, 

além das técnicas agrícolas utilizadas.  

Argumenta Freitas (2011), no entanto, que ao instituir um Grupo de Trabalho 

Interministerial (GTI) com a tarefa de realizar estudos sobre a viabilidade de utilização de 

óleos vegetais para fins energéticos o governo brasileiro tinha justamente a intenção de evitar 

que se repetissem as distorções do Proálcool. O referido grupo, criado por meio de decreto em 

julho de 2003, atuou sob coordenação da Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) e 

contou com a participação de técnicos de diversos ministérios. 

Do relatório produzido pelo GTI constam as orientações que serviram de subsídio para 

a formulação da Lei nº. 11.097, de 13 de janeiro de 2005, a qual dispõem sobre a introdução 

do biodiesel na matriz energética brasileira e estabelece que os biocombustíveis passem a ser 

produzidos em escala nacional. Importa salientar que não foi ignorada pelo grupo a 

possibilidade do cultivo de oleaginosas influenciar negativamente na produção de gêneros 

alimentícios.  

Cita o documento que um dos principais pontos a ser considerado na implantação do 

Programa é a possível competição entre as matérias-primas vegetais que são empregadas tanto 

na produção de óleo combustível quanto na fabricação de óleos refinados para consumo 

alimentar, tais como a soja e o dendê. Ao final, sugere o relatório que o biodiesel seja 

introduzido de imediato na matriz energética brasileira de forma descentralizada e não 
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excludente, em termos de rotas tecnológicas, matérias-primas utilizadas, categorias de 

produtores e porte de indústrias (FREITAS, 2011).   

Para atuar frente aos processos de produção da matéria prima e de desenvolvimento 

tecnológico foi criada a Embrapa Agroenergia, sediada em Brasília, com a tarefa de produzir 

o conhecimento suficiente à estruturação do negócio, avaliar os riscos e apontar 

potencialidades. Ao MDA coube a tarefa da inclusão social, o grande mote propagandístico 

do PNPB. A focalização do Programa é a participação dos agricultores familiares possuidores 

da Declaração de Aptidão (DAP) junto ao Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura (Pronaf) para introdução da produção de oleaginosas nos territórios policultores. 

Colhida a matéria prima, seu destino é a venda para corporações industriais que extraem o 

óleo e/ou fabricam o produto (RAMOS FILHO, 2013).   

Conforme a Lei nº. 11.097/2005, o PNPB visa implementar de forma sustentável, 

tanto técnica quanto economicamente, a produção e uso do biodiesel. Seu principal objetivo é 

desenvolver um Programa voltado especialmente para as regiões mais pobres do país. Por 

essa razão, privilegia a agricultura familiar. A inclusão desse segmento é garantida por meio 

do Selo Combustível Social concedido mediante uma minuciosa análise do contrato que as 

empresas processadoras da matéria-prima formulam com os agricultores. Assim, [...] “o selo 

estabelece uma relativa cumplicidade na relação entre os vários segmentos envolvidos no 

processo de produção de biodiesel” (FOSCHIERA, 2008, p. 57). 

Para gerenciar o Programa foi instituída uma grade de governança da qual participam 

treze ministérios, além de órgão de pesquisa e de fomento, compondo uma complexa rede 

cujo objetivo é desenvolver, de forma articulada, ações voltadas ao desenvolvimento da 

cadeia produtiva do biodiesel no país. Dada a importância deste tema para a tese aqui 

defendida, os referidos modelos (de governança e de rede) são retomados adiante, de forma 

mais detalhada.  
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4.1 ACABOUÇO LEGAL 

 

O PNPB surge em substituição ao Programa Brasileiro de Biodiesel (Probiodiesel10), 

em execução há apenas um ano. Utilizou-se como justificativa para isto, além da necessidade 

de diminuir a dependência do petróleo e as recorrentes críticas em relação ao Proálcool, a 

intenção de promover uma produção de biodiesel mais consistente do que a existente até 

então. Serviu ainda de argumento para a implantação de um novo Programa, a intenção de 

construir um modelo de gestão descentralizada, a necessidade de imprimir um caráter mais 

voltado para o campo social (priorizando outras categorias de produtores e valorizando as 

aptidões regionais), a introdução de novas rotas tecnológicas e a diversificação das matérias-

primas utilizadas.  

Como a adoção da medida traria mudanças estruturais ao Programa já existente, a 

primeira estratégia adotada foi a reformulação do marco regulatório vigente e a instituição de 

um grupo de trabalho, que conforme já comentado, deveria fornecer subsídios técnicos para 

fundamentar a sua substituição.  

No período compreendido entre 2004 e 2010 o PNPB passou por inúmeras mudanças, 

muitas das quais desencadeadas em função de alterações no marco legal que o norteia 

(DANTAS; PINHEIRO, 2013). Atualmente, tais dispositivos constituem-se de um conjunto 

de leis ordinárias, complementadas por inúmeros decretos, resoluções, instruções normativas 

e portarias, algumas das quais já revogadas, tendo sido a maioria desses instrumentos 

emitidos pelo MDA e pela ANP.  

Não obstante a existência de vasto aparato legal, se faz oportuno mencionar que um 

dos grandes desafios para que o PNPB se desenvolva de maneira organizada reside no 

cumprimento da referida legislação, pois muitos desses documentos encontram-se dispersos 

nos ministérios, dificultando o acesso daqueles que dispõem de menos recursos tecnológicos 

para acessá-los. Mesmo no Portal da Legislação do Governo Federal grande parte desses 

dispositivos inexiste. No Quadro 4, a seguir, foram relacionados os principais instrumentos 

criados entre os anos de 2003 e 2014 para balizar as ações do PNPB.  

 

                                                           
10 O Probiodiesel tratou‐se a uma política pública federal cujo processo de implementação foi muito curto, já que 
sua formulação iniciou‐se nos últimos meses da gestão do então Presidente da República, Fernando Henrique 
Cardoso. Não tendo chegado a receber apoio institucional, ficou restrito apenas à faceta tecnológica (PEDROTI, 
2011). 
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Quadro 4 – Principais marcos legais do PNPB. 

Dispositivo 
 

Preâmbulo 
 

Decreto s.n /03  
Cria o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) para analisar a 
viabilidade de produção e uso do biodiesel no Brasil. 

Decreto nº 4.078 /03 
Institui a Comissão Interministerial do Biodiesel (responsável pela 
coordenação do Programa) e o Grupo Gestor (responsável pela execução 
do Programa). 

Decretos nº 
5.297/04  
4.457/05 

Institui o Selo Combustível Social e dispõe sobre os coeficientes de 
redução das alíquotas das contribuições para o PIS/Pasep e da COFINS, 
incidentes na comercialização do biodiesel. 

Resolução BNDES nº 
1.135/2004 

Cria o Programa de Apoio Financeiro e Investimentos em Biodiesel, que 
prevê investimentos em todas as etapas da cadeia produtiva. 

Lei 11.097/2005 
Dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira; 
altera as Leis nºs 9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.847, de 26 de outubro 
de 1999 e 10.636, de 30 de dezembro de 2002; e dá outras providências. 

Decreto Nº 5.448/2005 
Regulamenta o § 1 o do art. 2º da Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, 
que dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira, 
e dá outras providências. 

Decreto 5457/2005 
Reduz as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS 
incidentes sobre a importação e a comercialização de biodiesel. 

Instrução Normativa 
01/2005 

Dispõe sobre os critérios e procedimentos relativos à concessão de uso do 
Selo Combustível Social. 

Portaria nº 483/2005 do 
MME 

Estabelece as diretrizes para a realização de leilões de aquisição de 
biodiesel por parte da ANP 

Lei 11.116/2005 

Dispõe sobre o Registro Especial, na Secretaria da Receita Federal do 
Ministério da Fazenda, de produtor ou importador de biodiesel e sobre a 
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS sobre as 
receitas decorrentes da venda desse produto; altera as Leis nºs 10.451, de 
10 de maio de 2002, e 11.097, de 13 de janeiro de 2005; e dá outras 
providências. 

Instrução Normativa 
02/2005 

Dispõe sobre os critérios e procedimentos relativos ao enquadramento de 
projetos de produção de biodiesel ao Selo Combustível Social. 

Decreto nº 6.458/2008 
Altera o artigo 4º do decreto 5.297, reduzindo a zero as alíquotas de 
PIS/Pasep e da COFINS para agricultores familiares. 

Instrução Normativa nº 
01/2009 

Estabelece critérios e procedimentos para concessão, manutenção e uso do 
Selo Combustível Social.  

Resolução nº 06/2009 do 
CNPE 

Estabelece o uso obrigatório do B5 a partir do dia 1º de janeiro de 2010. 

Instrução Normativa nº 
01/2011 

Dispõe sobre a participação de cooperativas agropecuárias do agricultor 
familiar como fornecedoras de matéria-prima aos produtores de Biodiesel 
para os fins de concessão e manutenção do Selo Combustível Social. 

Lei 13033/2014 

Dispõe sobre a adição obrigatória de biodiesel ao óleo diesel 
comercializado com o consumidor final; altera as Leis nº 9.478, de 6 de 
agosto de 1997 e 8.723, de 28 de outubro de 1993; revoga dispositivos da 
Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, e dá outras providências. 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) com base nas informações de ANP (2014); Ubrabio 
(2014). 
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Importa ressaltar que a Lei do Petróleo, nº 9.478/97, que versa sobre os princípios da 

política energética, cria e indica a ANP como reguladora do processo, destaca em seu art. 1º, 

IV, a proteção do meio ambiente como objetivo a ser seguido pelas políticas nacionais para o 

aproveitamento racional das fontes de energia. Porém, não se verifica em todo esse aparato 

legal uma única lei que trate especificamente da questão ambiental, gerando dúvidas de que 

essa diretriz esteja sendo perseguida pela agência. Em relação à dimensão social, embora 

como visto no quadro anterior, existam decretos e instruções normativas relativas à criação e 

regulamentação do Selo Combustível, que teoricamente garante a inclusão dos agricultores 

familiares da cadeia produtiva do biodiesel, o cumprimento dessa diretriz é igualmente 

questionável. 

 

4.2 MATÉRIAS-PRIMAS 

 

Mesmo com toda a carga de otimismo depositada no PNPB, até o ano de 2008 a 

produção interna de biodiesel ainda era inexpressiva e apenas 1% do que se produzia no país 

tinha como base a matéria-prima proveniente da agricultura familiar; o restante originava-se 

de grandes monoculturas mecanizadas de soja, realidade esta que apontava no sentido inverso 

à expectativa gerada no meio rural com a promulgação da Lei nº. 11.097/2005, que instituiu o 

PNPB.  

No ano de 2009, porém, o Brasil passou a ocupar a quarta posição na produção 

mundial de biodiesel. Apesar disso, até 2010 a soja era a oleaginosa que reunia a maior 

produção e o menor preço de mercado, entre US$ 0,60 e 0,80/litro, concentrando-se nas 

regiões Centro-Oeste e Sul, ao invés de se pulverizar alcançando, sobretudo, o Nordeste do 

país (IEDI, 2010). Atualmente, conforme divulgado pela União Brasileira de Biodiesel 

(Ubrabio)11, o país é o segundo maior produtor de biodiesel e a soja continua ocupando lugar 

de destaque, com tendência de continuar se sobressaindo, como demonstram as projeções 

feitas pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), apresentadas na 

Tabela 2, a seguir. 

 

                                                           
11 A União Brasileira do Biodiesel (Ubrabio) é uma associação civil organizada, sediada em Brasília, que surgiu 
da necessidade de o setor contar com uma entidade que representasse toda a cadeia de produção e 
comercialização do biodiesel, a fim de contribuir com o Governo Federal no aperfeiçoamento das políticas 
públicas e estratégias relacionadas ao PNPB. 
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Tabela 2 – Projeção da produção brasileira de oleaginosas e utilização para biodiesel. 

 2005 2010 2015 2020 2025 
 

2030 
 

Soja 
Produção (t) 51,5 69,5 90,7 113,3 138,1 165,9 
Conteúdo de óleo (%) 170 19 20 21 22 22 
Utilização para biodiesel (%) 1,4 14,0 13,2 11,1 12,3 9,3 

Dendê 
Produção (t) 0,38 1,13 3,04 7,44 17,01 36,2 
Conteúdo de óleo (%) 26 27 28 28 28 28 
Utilização para biodiesel (%) 5,0 45,0 48,0 51,0 54,0 56,0 

Mamona 
Produção (t) 0,21 0,36 0,57 0,82 1,14 1,52 
Conteúdo de óleo (%) 44 46 47 48 48 48 
Utilização para biodiesel (%) 12,0 53,0 56,0 58,0 60,0 62,0 

Girassol 
Produção (t) 0,07 0,11 0,15 0,21 0,28 0,36 
Conteúdo de óleo (%) 43 44 45 46 46 46 
Utilização para biodiesel (%) 3 47 51 56 60 63 

Fonte: Brasil (2007). 
 

Como se constata no quadro tendencial acima apresentado, dentre as quatro 

oleaginosas em destaque a soja é aquela cuja produção deverá se manter em crescimento. No 

entanto, seu emprego para a fabricação de biodiesel não deverá acompanhar o mesmo ritmo. 

A previsão é de que haja uma expressiva redução no rendimento de óleo, em relação a outras 

culturas como mamona e o girassol.  

Essas informações revelam ainda que embora não estejam previstas grandes variações 

na fabricação de óleo por parte das demais matérias-primas, o dendê ocupará lugar de 

destaque em termos de produção (em toneladas) de grãos, em comparação com a mamona e o 

girassol. No que se refere a esta última oleaginosa, de acordo com os dados prospectados a 

quantidade de óleo produzido se manterá estável, mas deverá haver um aumento significativo 

na sua utilização para biodiesel. 

 Atualmente a preferência pela soja como matéria-prima para o biodiesel é atribuída a 

aspectos como a tecnologia agronômica e industrial existente, a logística e infraestrutura 

desenvolvidas e consolidadas, além do amplo sistema de produção e zoneamento agrícola já 

existente para essa oleaginosa (OLIVEIRA; ABREU, 2010). Contudo, é importante não 

perder de vista que esse produto é cultivado em sistema de latifúndio, isto é, de cultura 

extensiva de grandes áreas, indo de encontro a um dos objetivos do PNPB, que é a inclusão da 

agricultura familiar, sobretudo no Nordeste. 

Com base no panorama apresentado, pode-se prever que para garantir a expansão do 

mercado de biocombustíveis será necessário que o país invista em pesquisas voltadas à 

incorporação de cultivares com maior potencial para produção de óleo e em tecnologias que 
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permitam o aumento da produtividade das matérias-primas, sobretudo, daquelas que se 

adequam às condições da agricultura familiar, caso contrário, a soja continuará se 

sobressaindo e seu cultivo permanecerá concentrado nas agroindústrias. Na Figura 5, a seguir, 

apresenta-se a variedade de oleoginosas possíveis de serem cultivadas no país. 
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Figura 5 – Biodiesel – matérias-primas por região – 2014. 
Fonte: organizado pela autora (2015). 
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Convém destacar que por suas peculiaridades cada região do país tem uma vocação 

para determinadas culturas. No Norte, por exemplo, as oleaginosas com maior potencial são o 

dendê, o babaçu e o pinhão manso. No Nordeste destaca-se o algodão, a mamona e o nabo 

forrageiro, já no Centro-Oeste e no Sudeste o cultivar com maior potencial é soja, enquanto 

que no sul a predominância é para a canola e o girassol, embora essa última cultura tenha 

demonstrado se adaptar a diversos solos e climas, razão pela qual é a matéria-prima 

atualmente utilizada no estado de Sergipe para a produção de óleo destinado à fabricação de 

biodiesel.  

 

4.3 POTENCIAL PRODUTIVO  

 

Do início do Programa até o momento atual a capacidade instalada do país cresceu 

consideravelmente. Em março de 2014, por exemplo, o volume de biodiesel autorizado para 

ser operado comercialmente foi de 7.553m³/ano (629m³/mês), sendo que 95% dessa 

capacidade correspondeu às empresas detentoras do Selo Combustível Social (MME, 2014), 

como se apresenta na Figura 6, a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 – Capacidade instalada de produção de biodiesel no período 2005-2014. 
Fonte: MME (2014). 

 

Embora o potencial total de produção de biodiesel no país seja bastante expressivo, as 

plantas processadoras encontram-se distribuídas de maneira desproporcional. Os dados 

disponibilizados por Tibúrcio (2011) indicam que até o ano de 2010 a produção de biodiesel 

havia se concentrado em apenas seis unidades da federação, quais sejam: Goiás (GO) e Mato 
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Grosso (MT), com respectivamente vinte e quatro e vinte e três usinas; São Paulo (SP), com 

sete plantas; Rio Grande do Sul (RS), com quatro produtores e Bahia (BA) e Ceará (CE), cada 

uma com três usinas. 

Quando contabilizados por região, dados recentes disponibilizados pelo MME (2014) 

dão conta de que o Sul supera o Sudeste, tanto em relação ao número de usinas quanto em 

relação à capacidade instalada. No tocante à concentração de empresas, conquanto o Sudeste 

aglomere onze plantas produtoras de biodiesel o Sul já possui treze empresas, as quais 

possuem uma capacidade instalada de 2.626m³/ano, representando 35% do total de todas as 

regiões brasileiras. 

Convém lembrar que conforme apresentado na Figura 5, a oleaginosa tradicionalmente 

utilizada como matéria-prima para o biodiesel na região Centro-Oeste é a soja, cuja 

produtividade no Mato Grosso, Goiás e norte do Paraná é bastante significativa. Isto em parte 

justifica a alta concentração de plantas produtoras de biodiesel nos estados de Goiás e Mato 

Grosso, dando indícios de que embora a maioria das plantas processadoras brasileiras tenha a 

concessão do Selo Combustível Social a inclusão dos agricultores familiares não está sendo 

feita de forma equitativa entre as cinco regiões do país. 

Importa ainda salientar que há no país de uma quantidade expressiva de unidades 

produtoras de biodiesel aptas a operarem comercialmente, embora nem todas tenham acesso 

aos melhores lotes (itens de volumes maiores) dos leilões promovidos pela ANP, haja vista 

ser uma prerrogativa para concorrer aos lotes mais cobiçados possuir o Selo Combustível 

Social, conforme se detalha no tópico a seguir. 

 

4.4 SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL 

 

Criado pelo Decreto 5.297/2004 da Presidência da República e regulamentado pela 

Instrução Normativa n° 01/2005, do MDA, o Selo Combustível Social tem o objetivo de 

inserir os pequenos agricultores familiares na cadeia produtiva de biodiesel. Por essa razão, a 

sua obtenção por parte das empresas processadoras se configura condição sine qua non para 

que essas façam jus a alguns benefícios concedidos no âmbito do PNPB, entre eles a condição 

de concorrer aos melhores lotes dos leilões para venda da matéria-prima destinada à produção 

do biodiesel.  
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Para ter acesso ao selo emitido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 

as empresas precisam comprovar o percentual mínimo de compra de matéria-prima originária 

da agricultura familiar, a preços e prazos de entrega preestabelecidos, mediante contrato 

intermediado por instituição (cooperativas) que representa os agricultores familiares e que são 

responsáveis pela observação do cumprimento das cotas por parte das grandes empresas e 

pela oferta regular da matéria-prima por parte dos pequenos produtores. O percentual de 

participação da agricultura familiar na produção de grãos varia segundo a região, tendo sido 

fixado por meio da Instrução Normativa nº 01/2009, do MDA, a partir da safra 2010/2011, o 

mínimo de 15% para Norte e Centro-Oeste e 30% para as regiões Sul, Sudeste, Nordeste e 

Semiárido. 

Os leilões para venda de biodiesel são conduzidos pela ANP e divulgados às empresas 

por meio do sistema comprasnet, modalidade eletrônica de pregão por item, sendo norteado 

por editais específicos por lotes nos quais constam informações, tais como: objeto do leilão, 

condições de participação, critérios para o credenciamento, datas de envio e divulgação das 

propostas, formulação de lances, julgamento e condições para a aquisição do produto, dentre 

outros detalhes (RACHED, 2012). 

Segundo esta autora, são consideradas aptas a participar dos leilões as empresas que 

possuam autorização da ANP para exercer atividade de produção de biodiesel, tenham o 

Registro Especial da Secretaria da Receita Federal, detenham concessão do Selo Combustível 

Social, sejam habilitadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e 

estejam credenciadas no sistema de compras antes da data de realização do pregão.   

Mediante a aquisição do selo combustível social o produtor de biodiesel tem acesso a 

alíquotas de PIS/Pasep e COFINS com coeficientes de redução diferenciados e a melhores 

condições de financiamentos junto a instituições financeiras. Ademais, a detenção do selo 

pode ser utilizada para fins de promoção comercial das empresas no campo da 

responsabilidade social, tornando o produto competitivo no mercado interno e externo. A 

Tabela 3, a seguir, detalha o regime tributário concedido. 
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Tabela 3 – Regime tributário para empresas produtoras de biodiesel.  

Tributos 
Federais 

Agricultura 
Familiar no Norte, 

Nordeste e 
Semiarido 

(com mamona ou 
palma) 

Agricultura 
Família Geral 

Agricultura 
Intensiva no Norte, 

Nordeste e 
Semiarido (com 

mamona ou palma) 

Regra Geral 

Carga tributária 
por litro 
 

R$ 0,00/litro R$ 0,07/litro R$ 0,15/litro R$ 0,222/litro 

CIDE Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente 

PIS/Pasep e 
COFINS 

100% de redução em 
relação à regra geral 

 
68% de 
redução em 
relação à regra 
geral 

31% de redução em 
relação à regra geral 

R$ 0,222/litro 

Fonte: elaboração própria com base no Decreto nº 5.297/04. 

 

Além do acesso aos melhores lotes dos leilões e das isenções e reduções tributárias, as 

unidades produtoras de biodiesel podem incluir nos percentuais de gastos com a agricultura 

familiar não apenas a aquisição de matéria-prima, mas também os recursos destinados a 

outros itens previstos pelo Selo Combustível Social, tais como: doação de sementes e adubos, 

correção de solo, hora máquina e despesas decorrentes dos serviços de assistência técnica 

(combustível, salário, diárias, deslocamento, alimentação, material didático e hospedagem). 

Na Figura 7, a seguir, apresenta-se um retrato das plantas processadoras de biodiesel 

instaladas no país que são detentoras do Selo Combustível Social.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 – Unidades processadoras de biodiesel detentoras do Selo Combustível Social no 
período 2005-2014.  
Fonte: adaptado de MME (2014). 
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Conforme se verifica, o número de empresas detentoras do Selo Combustível Social é 

bastante significativo. Das cinqüenta e sete unidades processadoras de biodiesel atualmente 

existentes no país somente onze não possuem a concessão do selo. Porém, ainda que os dados 

apresentados sejam bastante expressivos, haja vista que de acordo com Foschiera (2008) o 

selo estabelece uma relativa cumplicidade na relação entre os vários segmentos envolvidos no 

processo de produção de biodiesel, convém não perder de vista que o gráfico disponibilizado 

pelo MME não identifica as localidades onde estão instaladas as empresas. Sendo assim, nada 

garante que esteja sendo respeitado o percentual de participação da agricultura familiar na 

produção de grãos por região, segundo estabelece a legislação. 

Ademais, não há dados conclusivos por parte dos ministérios envolvidos no Programa 

que apontem a efetiva inclusão dos agricultores familiares nordestinos no PNPB, de acordo 

com os percentuais constantes da lei. Em relação ao estado de Sergipe, verifica-se que os 

relatórios institucionais produzidos no país sobre o tema biodiesel pouco cogitam sua 

participação, deixando evidente que as ações do Probiose pouco têm refletido no contexto 

nacional. Diante dessa lacuna procura-se na seção seguinte sistematizar o percurso do 

Programa sergipano, de forma a subsidiar a análise pretendida no que diz respeito à sua 

sustentabilidade.  
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4.5 PARTICIPAÇÃO DE SERGIPE 

 

 Em Sergipe, as primeiras experiências com a produção de oleaginosas tiveram início 

no ano de 2006, a partir do cultivo da mamona por representantes da agricultura familiar. Essa 

iniciativa, que tinha como lema: “Plante Biodiesel e Ganhe Dinheiro”, foi encampada pelo 

então governador João Alves Filho como estratégia para inserir o estado na cadeia produtiva 

do biodiesel. Contudo, pelo fato de não haver garantia de venda do produto, aos poucos o 

projeto foi sendo abandonado pelos agricultores. Nos moldes do PNPB, a participação de 

Sergipe começou a tomar corpo no ano seguinte, tendo a Petrobras Biocombustíveis (PBio), 

por meio da unidade de biodiesel do município de Candeias/BA, como mediadora do 

processo.  

Atualmente a cultivar predominantemente adotada para a produção de biodiesel é o 

girassol (Helianthus annuus L.). A opção por esta cultura tomou como referência ensaios 

realizados pela Embrapa Tabuleiros Costeiros no ano de 2006. Essa variedade foi testada nos 

municípios sergipanos de Simão Dias e Frei Paulo, localidades nas quais obteve-se uma 

média de rendimento dos grãos na ordem de 2.208 kg/ha e 2.556 kg/ha, respectivamente 

(CARVALHO et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2008; OLIVEIRA, 2010). A colheita do 

girassol pode ser realizada de 95 a 115 dias após a emergência das plantas, esperando-se um 

período de tempo firme, sem riscos de chuvas, a fim de que o teor de umidade dos grãos se 

aproxime de 14%. Em condições de pouca mecanização, os capítulos12 podem ser colhidos, 

amontoados e batidos numa operação de trilha (VAZ et al., 2009). 

Segundo Ramos Filho (2013) a inserção do estado na produção massiva do girassol 

para prospecção de biodiesel foi motivada por aspectos, tais como o fato da agricultura 

sergipana ser predominantemente familiar e a necessidade por parte da indústria produtora de 

biodiesel de obtenção do Selo Combustível Social.  

O primeiro contrato firmado entre a Pbio e os agricultores familiares foi iniciado em 

2008, com vigência de cinco anos. Esclarece Vital Brazil (2010) que conforme estabelece 

suas cláusulas são de responsabilidade da empresa a distribuição de sementes e dois anos de 

assistência técnica, além da compra, armazenamento e transporte dos grãos. O cumprimento 

desses itens gera para a Pbio um custo de R$ 196,00 por família assistida (MENEZES et al., 

                                                           
12 Capítulo é o nome popular dado à inflorescência do girassol, local onde se desenvolvem os grãos, 
denominados aquênios (CASTRO, et al., 1996). 
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2010). A remuneração total dos produtores foi estimada em R$ 390,00/safra, conforme 

demonstra o ensaio constante da Tabela 4, na sequência. 

 

Tabela 4 – Ensaio econômico estimado para um hectare de girassol realizado no ano de 2007. 

Item de Controle Unidade 
 

Total 
 

Ciclo de produção Meses 3 
Produtividade por ha = Girassol (Kg/ha) Kg 1.800 
Preço de Mercado= (média/Kg nos últimos 36 meses) R$ 0,56 
Receita Bruta R$ 1.008,00 
Margem Bruta R$ 113,00 
Relação Benefício/custo R$ 1,13 
Custo para produzir 1 Kg R$ 0,50 
Receita Líquida R$ 113,00 
Remuneração da Mão de Obra do Agricultor R$ 277,00 
Remuneração Total do Agricultor Familiar R$ 390,00 
Remuneração mensal do Agricultor R$ 130,00 

Fonte: Rede Sergipe de Biodiesel (2007) apud Menezes et al. (2010). 
 

Vale ressaltar que o referido ensaio não se aplica para o momento atual, cuja 

preparação da terra se dá pelo sistema mecanizado, sendo necessária a locação de maquinário 

(trator), item que não consta do orçamento e a produtividade não atinge a marca de 1.800 

kg/ha, como se previa. Assim, mesmo considerando um aumento no preço do grão, a 

remuneração dos agricultores não corresponde ao valor estimado.  

Mediante a realização de testes com a semente de girassol da variedade EMBRAPA 

122, cultivadas sob sistema de monocultivo, no ano de 2008 pesquisadores da Embrapa 

Tabuleiros Costeiros constaram que é possível obtiver uma produtividade mínima de 1,6 

toneladas para cada hectare plantado. O mesmo teste foi feito para o regime de 

consorciamento procedendo-se a análise comparativa do potencial da oleaginosa em terrenos 

onde há associação com outras culturas e em locais onde não há esse tipo de produção (VAZ 

et al., 2009).  

Os dados resultantes dos referidos testes encontram-se expostos na Tabela 5, a seguir, 

que apresenta uma estimativa do potencial de produção do girassol quando em sistema 

consórcio com outras culturas.  
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Tabela 5 – Sergipe: estimativa da produção de girassol em consórcio com outras culturas. 

Produtos Total de lavouras (ha) t/hectare 
 

Potencial estimado de girassol 
 

Feijão 45.392 0,672 30.503,42 
Laranja 62.097 0,800 49.677,60 
Milho 38.350 0,800 30.680,00 
Batata doce 3.143 1,600 5.028,80 
Maracujá 5.189 0,800 4.151,20 
Fumo 2.124 0,800 1.699,20 
Mandioca 67.491 1,600 53.992,60 
Coco-da-baia 40.537 0,700 28.375,90 
Potencial produtivo (ha) 204.108,72 

Fonte: VAZ (2009), com base nas informações de IBGE e EMBRAPA. 
 

Os dados apresentados na Tabela 5 indicam a mandioca como sendo a cultura com a 

qual o girassol mantém melhor produtividade. No território Sul Sergipano além da mandioca 

o regime de consórcio também tem se dado com a laranja, que conforme o ensaio tem 

produtividade igualmente satisfatória. Já no Alto Sertão os cultivares predominantemente 

adotados sob regime de consorciamento são o milho e o feijão, com os quais a produtividade 

do girassol alcança do mesmo modo níveis significativos. Destaque-se que nesse território o 

uso da terra está mais tradicionalmente voltado para a exploração pecuária, especialmente de 

bovinos e caprinos, o que caracteriza o alto sertão do estado como bacia leiteira.  

Apesar de ser o menor estado brasileiro, Sergipe é visto por Vaz et al., (2009) como 

detentor de um grande potencial agrícola para a produção de oleaginosas. Tal afirmação se 

ancora em dados relativos aos estabelecimentos agropecuários fornecidos pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2006, os quais apresentam a seguinte 

distribuição de área para o território sergipano: total 2.044.008 ha, com lavouras permanentes 

232.488 ha, com lavouras temporárias 672.986 ha e com pastagens 1.163.668 ha. 

Sob o ponto de vista de Vital Brazil (2010) a utilização de aproximadamente 340.000 

ha da área agricultável do estado para cultivo de girassol possibilitaria uma produção de 

300.000 toneladas de grãos, garantindo a geração de emprego e renda e oportunizando a 

inclusão social dos agricultores familiares sergipanos. Essa disponibilidade de terra é um dos 

fatores que justificam o interesse de investimentos na cadeia produtiva do biodiesel no estado 

(VAZ et al., 2009).  

 O cultivo de girassol deveria se estender aos oito territórios sergipanos, abrangendo 

setenta e quatro municípios, desde que os estudos técnicos científicos voltados à avaliação dos 

riscos climáticos realizados pela rede de pesquisa agrícola indicassem aptidão. Para prestar 
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atendimento a praticamente todo o estado, haja vista só não ter sido incluído na proposta o 

município de Aracaju, capital do estado, esperava-se que a Empresa de Desenvolvimento 

Agropecuário de Sergipe (Endagro) desenvolvesse trinta e nove Unidades Locais de Negócios 

(ULN’s), onde atuariam quarenta técnicos.  

Esse trabalho teria o suporte de quatro Unidades de Regionais de Negócios (URN’s), 

das quais participariam no mínimo doze técnicos, responsáveis por atuar na estrutura 

organizacional das unidades, distribuídas em alguns municípios do estados. Estimava-se, ao 

final, um total de cinquenta e dois técnicos envolvidos na execução da proposta. Todas essas 

ações haviam sido anunciadas por Vital Brazil em artigo publicado no ano de 2010, mas não 

chegaram a se concretizar. 

Para o referido ano foram cadastrados cerca de seis  mil agricultores, estimando-se 

uma produtividade de grãos de girassol em torno de 350 Kg/ha. Tinha-se a intenção de 

promover condições técnicas para a implantação de uma ou mais usinas de biodiesel no 

estado, de forma a garantir a participação ativa da agricultura familiar em outras etapas da 

cadeia produtiva do biodiesel, o que agregaria valor aos coprodutos e minimizaria a geração 

de descartes possibilitando o fechamento do ciclo produtivo do biodiesel (VITAL BRAZIL, 

2010).  

Acrescentam Vaz et al. (2009) que Sergipe possui potencial estimado para produzir 

mais de trezentas mil toneladas de grãos de girassol em uma área com aproximadamente 

trezentos e quarenta mil hectares, característica que viabiliza tecnicamente a instalação de 

unidades de esmagamento e uma unidade de produção de biodiesel. Segundo esses autores 

isto se torna essencial para que o estado produza cada vez mais e com baixo custo, tornando 

viável os investimentos. 

As atividades desenvolvidas junto aos agricultores familiares têm se orientado por 

uma metodologia do tipo participativa pautada na ação-reflexão-ação, incluindo desde cursos, 

intercâmbios e visitas orientadas até as oficinas participativas, realizadas preferencialmente 

nas unidades produtivas a fim de garantir um maior envolvimento dos agricultores familiares, 

incluindo os jovens e as mulheres, como forma de favorecer o empoderamento social dos 

beneficiários e a organização dos agricultores (VITAL BRAZIL, 2010). 

Para Vital Brazil (2009) o êxito do Probiose deveu-se, em grande medida, à 

organização das duas cooperativas que atuam como mediadora da relação entre os atores 

institucionais e os agricultores familiares assentados, público preferencialmente assistido pelo 
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Programa, especialmente no Alto Sertão, onde também se destaca a participação efetiva da 

Embrapa, por meio das pesquisas ali realizadas, e da Companhia de Desenvolvimento dos 

Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), mediante a execução de projetos de 

irrigação.  

Segundo Vaz et al. (2010) o Programa sergipano contempla três grandes áreas de 

atuação que se inter-relacionam na promoção do eixo da sustentabilidade das ações 

projetadas, a saber: a) indústria de energia, b) agricultura, e c) ciência e tecnologia, conforme 

se apresenta na Figura 8. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 – Áreas de atuação do Probiose. 
Fonte: Vaz et al. (2010). 

 

Pelo fato de ter como foco a inclusão social, o desenvolvimento econômico e a 

inovação, o Probiose se insere nas linhas mestras do Programa do Governo do Estado de 

Sergipe, que é a inclusão pela renda e pelo direito (VITAL BRAZIL, 2010), constantes do 

Plano Plurianual (PPA) relativo ao quadriênio 2008-2011, em sua dimensão estratégica.  
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Conforme Vital Brazil (2010), que se mostra um grande entusiasta do Programa, o 

Probiose representa um instrumento de política pública capaz de promover, entre outros 

benefícios, a participação social, a geração de renda por parte da população, a integração entre 

a produção de alimentos e energia, a diversificação de matérias-primas para a fabricação do 

óleo e a integridade ecológica das regiões em que o produto se expande. Por todas estas 

razões, menciona o autor, que a perspectiva de criação de uma cadeia produtiva de biodiesel 

que compatibilize a introdução de cultivares com fins energéticos, como é o caso do girassol, 

com a inclusão da agricultura familiar traz consigo impactos positivos em relação às 

dimensões sociais e econômicas. 

Este otimismo revela a crença do autor em um Programa capaz de incorporar os 

preceitos da sustentabilidade, vindo representar uma via para o alcance de um estilo de 

desenvolvimento que se espera equitativo e duradouro. Tal modelo surge em oposição a uma 

concepção edificada basicamente no progresso material, na geração de riqueza e no 

crescimento a qualquer custo, conforme se discute mais adiante.  

Faz-se oportuno ressaltar que mesmo envolto em tamanha expectativa, assim como 

tem ocorrido com o Programa no plano nacional, o Probiose também vem suscitando 

questionamentos quanto à sua sustentabilidade. Teme-se tanto a reprodução de um modelo 

baseado na monocultura, como tem sido o cultivo da cana-de-açúcar no estado, quanto uma 

agricultura voltada para o agronegócio, haja vista a pequena extensão dos lotes dos 

agricultores familiares assentados, cujo uso da terra está voltado para a agricultura de 

subsistência, aspectos que teoricamente impedem o Programa de se expandir. 

Para além das questões que envolvem a viabilidade da produção massiva do girassol e 

a capacidade produtiva dos pequenos agricultores, a governança do Probiose, viés que integra 

a sua dimensão institucional, também tem se mostrado frágil em alguns aspectos. Por essa 

razão, o capítulo a seguir dedica-se a detalhar a estrutura gerencial do Programa de biodiesel 

nas esferas nacional e estadual, com ênfase em aspectos, tais como: o papel desempenhado 

pelas instituições que o integram, mecanismos de acompanhamento e monitoramento 

instituídos, canais de comunicação adotados e integração de políticas, além dos critérios que 

guiam o modelo de gestão em rede, que configura o Programa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“A emergência do setor não foi resultado da mão invisível 

 do mercado, mas de iniciativas bastante visíveis de  

fomento à bioenergia por parte do governo”. 
 

((((FLEXORFLEXORFLEXORFLEXOR, , , , 2012012012011111))))    
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CAPÍTULO 5 - DIMENSÃO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE BIODIESEL 

 

    Conforme mencionado no capítulo 3, a estrutura gerencial do PNPB - 

esquematicamente representada na Figura 9, é composta por treze ministérios e por 

instituições de fomento que atuam sob supervisão da CEIB subordinada à CC/PR, integrada 

por representantes da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da 

Presidência da República (SCGE/PR)(FREITAS, 2011). 

 

Figura 9 – Estrutura gerencial do PNPB. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: MME (2013). 
 

Esse desenho institucional teve como objetivo disponibilizar para atuar no PNPB 

recursos materiais e humanos da própria estrutura do governo. Nesse sentido, coube aos 

ministérios, por meio da CEIB, além da competência de elaborar, implementar e monitorar o 

Programa de forma “integrada”, propor os atos normativos, ações, diretrizes, políticas 

públicas e outras ações necessárias à sua implantação (GIMINIANO et al., 2009), 

promovendo, assim, o entrelaçamento de políticas. O cumprimento dessas estratégias e 

diretrizes é de responsabilidade do Grupo Gestor, que tem a função de executar as ações 
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relativas à gestão operacional e administrativa do Programa (MME, 2013). Dos treze 

ministérios que compõem a CEIB somente três não fazem parte do Grupo Gestor. São eles: 

MT, MTE e Mcid.  

O suporte financeiro ao PNPB fica a cargo do BNDES, embora o Programa também 

conte com aportes vindos do Banco do Brasil (BB S/A) e do Banco da Amazônia (BASA 

S/A), além dos recursos orçamentários oriundos de fundos nacionais disponibilizados para 

Programas dessa Política Pública (DESER, 2010).  

Em relação ao processo de monitoramento e avaliação do PNPB as ações se dão 

mediante a utilização do Sistema de Gerenciamento das Ações de Biodiesel (Sabido), 

software de habilitação online hospedado no site do MDA, ao qual tem acesso todas as 

empresas produtoras de biodiesel detentoras da concessão do Selo Combustível Social e as 

cooperativas da agricultura familiar brasileira habilitadas a fornecer matéria-prima para as 

empresas (MDA, 2013). Ressalte-se que a referido sistema não se aplica ao monitoramento 

dos aspectos sociais, ambientais, econômicos ou institucionais do Programa. 

Trata-se de uma ferramenta que possibilita a redução de custos administrativos na 

negociação entre cooperativas de agricultores familiares e usinas de beneficiamento. Nele 

constam informações sobre os contratos, as compras e as vendas, para fins de 

acompanhamento do selo. Seu gerenciamento fica a cargo da Coordenação de 

Biocombustível, da Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (SAF/MDA).  

Chame-se também atenção para o fato de que apesar do sistema possibilitar às 

empresas processadoras pesquisarem melhores negócios e ofertas de compras mais 

vantajosas, atualmente essa ferramenta não se encontra mais disponível na página inicial do 

site do MDA e sua visualização só é possível mediante o uso do mecanismo de busca, onde se 

chega à página: http//bds.saf.mda.gov.br. Além disso, ao acessar este link verifica-se que não 

há informações disponíveis ao público, ficando os dados restritos aos usuários (empresas 

processadoras e cooperativas com participação de agricultores familiares), ou seja, parece não 

haver uma preocupação com o cumprimento do princípio da transparência, essencial à gestão 

pública. As imagens da página de acesso ao sistema e a janela de entrada no login podem ser 

visualizadas no Apêndice D. 

Os sindicatos constituem o sistema de monitoramento social do Programa, haja vista 

que por eles devem passar as negociações, cabendo-lhes o papel de participar da formulação 
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dos contratos, acompanhar as ações desenvolvidas e a atuar como fiscais das relações entre os 

atores (ABRAMOWAY; GUIMARÃES, 2007). Entretanto, não há registro de atuação efetiva 

dessa instância no acompanhamento do PNPB.  

As três ferramentas apresentadas, quais sejam: estrutura gerencial, suporte financeiro e 

sistema de monitoramento, atuam conjuntamente constituindo o tripé de sustentação da 

dimensão institucional do PNPB. Tal configuração pressupõe um padrão de gestão 

diferenciada do habitual, que foge aos moldes tradicionais verificados em outras políticas 

públicas brasileiras, uma vez que,  

 

o desenho aponta para o Estado – que passa por mudanças na redefinição do 
seu papel com relação à intervenção, buscando a cooperação de vários 
segmentos para viabilizar um novo formato de política (em rede 
convergente), com outros atores assumindo parte do poder decisório. Este 
fenômeno está assentado em objetivos comuns (consensos) e uma dinâmica 
pautada na horizontalidade das relações, com compartilhamento de 
informações, técnicas e recursos entre os diversos agentes (RACHED, 
2012, p. 17). 
 

É certo que a institucionalização de um modelo de gestão descentralizada e 

cooperativa, tal como propõe a dinâmica do PNPB, representa uma inovação em relação ao 

conjunto de políticas públicas do país. Além de dar organicidade às ações dispersas, a 

iniciativa de atuação conjunta implica em mudanças significativas nos fundamentos do 

planejamento e da gestão pública. Contudo, é importante ressaltar que esse arranjo 

institucional igualmente impõe ao Estado a superação de inúmeros desafios. Um deles é o de 

promover um ambiente de interação e aproximação entre as diversas instituições envolvidas, 

para que se conceba uma estrutura em formato de rede.  

Entretanto, em que pese a incorporação dessa arquitetura de governança não se sabe ao 

certo até que ponto o modelo de gestão em rede tem funcionado, de fato, e se a sua adoção 

tem contribuído para que seja assegurado no âmbito do PNPB o ganho econômico, a equidade 

social e o equilíbrio ambiental. Essa incerteza remete a questionamentos, tais como: Que 

concepção tem conduzido os agentes inseridos no arranjo institucional do Programa? Em que 

medida se verifica o envolvimento dos diversos parceiros? Qual a interface mantida entre as 

diversas instituições que atuam na rede? Como tem se dado as ações no campo institucional?  

Na busca de respostas para tais indagações, o tópico seguinte propõe algumas 

reflexões sobre a atuação das diferentes instituições que compõem a estrutura de governança 
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do Programa de biodiesel nas escalas nacional e local, tomando como base o entendimento de 

que ambas as configurações se apresentam como uma complexa teia, e como tal, mesmo 

sendo conduzida por atribuições e regras de interação previamente estabelecidas, também 

envolvem interesses distintos.  

 

5.1 MODELO DE GOVERNANÇA 

 

A estratégia de compor para o Programa um arranjo de gestão pautado na atuação 

conjunta se deu por recomendação do GTI. A lógica era a de que respeitando os campos de 

atuação particulares a cada instituição seria possível ampliar o leque de debates e os canais 

institucionalizados de participação. Porém, segundo Flexor et al. (2011), pelo fato de 

incorporar atores que tinham posições diferenciadas, as discussões que ocorreram no âmbito 

da CEIB nem sempre foram guiadas pelo consenso.  

Contrariamente, desde o princípio se configuraram uma arena de interesses e conflitos 

envolvendo relações de poder, que segundo Giesbrecht (2013) colocaram em lados opostos 

tanto os agentes envolvidos diretamente com o biodiesel (agricultores familiares, usineiros e 

sojicultores) quanto os próprios formuladores e gestores das Políticas Públicas do Programa.  

 Na esfera estatal tais espaços eram constituídos de dois polos distintos: o primeiro, 

composto pelo MME, MCT e MT tinha como foco de discussão os aspectos tecnológicos e os 

critérios e especificações do novo combustível, defendendo-se a ideia de criação de um 

mercado diferenciado para as cadeias de oleaginosas, em particular da soja, enquanto que o 

segundo, composto pelo MMA e MDA, centralizava os debates em torno de questões 

relacionadas com a produtividade e as pesquisas voltadas para diferentes oleaginosas, 

ocupando-se mais precisamente das questões relacionadas com a sustentabilidade ambiental, a 

equidade e a inclusão social (FLEXOR, 2011).  

Esse panorama evidencia que desde o princípio houve no arranjo gerencial do 

Programa um conjunto de interesses difusos e em alguns pontos conflitantes, comuns aos 

processos que envolvem a decisão colegiada, mas que no caso do PNPB ao invés de servir 

para estimular o diálogo pactuado e a vocalização de diferentes opiniões na busca de um 

consenso, tal antagonismo de ideias contribuiu e continua reforçando um padrão verticalizado 
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de gestão que, por vezes monocrática, segue na contra mão do entendimento de governança, 

assim como é definida por Martinez: 

 

La gobernanza implica, así pues, una forma nueva y diferente de gobernar 
caracterizada por lo interacción entre uno pluralidad de actores, los 
relaciones horizontales, la búsqueda del equilibrio entre poder público y 
sociedad civil y la participación en el gobierno de la sociedad en general, y 
no de un único actor, sea éste político, económico, social o cultural. De aquí 
que el interés por usar el concepto de gobernanza radique en su capacidad 
de englobar todas las instituciones y relaciones implicadas en los procesos 
de gobierno (MARTÍNEZ, 2005, p. 13). 

 

Não obstante Martínez também incluir em sua definição de governança a participação 

da sociedade civil, entidade que não se encontra visivelmente contemplada na estrutura 

gerencial do PNPB, compartilha-se do seu entendimento de que a governança deve resultar 

dos esforços de todas as instituições e relações implicadas no processo de gestão com a 

finalidade de atingir um objetivo comum.  

E ainda que Pedroti (2011) faça referência ao Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (Consea) como importante instância nos processos de avaliação das 

políticas de biocombustíveis, lhe referenciando como uma entidade que constitui no Programa 

um instrumento de articulação entre o governo a sociedade civil. Convém salientar, 

assumindo posição contrária a este autor, que embora o Consea seja um órgão de 

assessoramento imediato à Presidência da República, estando diretamente vinculado ao MDS, 

não se encontrou qualquer registro da sua participação direta na grade de governança do 

PNPB. 

Um exemplo de atuação dessa instância que merece ser comentado se deu por ocasião 

da III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, realizada em dezembro de 

2007 na cidade de Fortaleza/CE, quando representantes de todas as regiões do país aprovaram 

monção conjunta de apoio ao Programa, desde que o Governo Federal estabeleça que o selo 

social de produção de biodiesel seja concedido “somente quando a agricultura familiar 

fornecedora de matéria-prima para este biocombustível estiver simultaneamente produzindo 

alimentos de forma sustentável” (CONSEA, 2007).  

Retomando às questões que dizem respeito ao princípio da governança, que tem na 

descentralização do poder uma das principais diferenças da forma tradicional de governar,  

explica Rached (2012) que a instituição desse modelo gerencial não fez com que o governo 
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saísse de cena, mas apenas tivesse sua agenda alterada, possibilitando a participação de novos 

agentes que deveriam atuar em rede. Por essa razão, é importante que a governança do PNPB 

seja vista sob um contexto que envolve: 1) existência de medidas de intervenção acontecendo 

em um novo formato organizacional (rede); 2) exercício de novas formas de poder com outros 

atores atuando para assegurar que os compromissos firmados sejam cumpridos e 3) ações 

planejadas para definir prioridades e metas. 

Entende-se, contudo, que uma atuação segundo tais preceitos implica, por parte dos 

representantes de cada um dos ministérios envolvidos na governança do PNPB, abrirem mão 

de alguns interesses particulares passando a focar suas opiniões e participações nas questões 

comuns ou de interesse geral do Programa, posição esta que segundo Flexor (2011) nunca foi 

incorporada pelas instituições.  

O Quadro 5, a seguir, elaborado a partir das idéias de três autores que se dedicaram a 

estudar os conflitos que permearam a implantação do modelo gerencial do PNPB, sintetiza a 

atuação dos principais ministérios que compõem o Programa trazendo à tona as principais 

ideias defendidas nas arenas de discussão. 
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Quadro 5 – Atuação dos principais ministérios que compõem a governança do PNPB. 

Órgão Atuação 
 

Interesse 
 

MME 

Exerce poder de jure, assim como a ANP, 
podendo modificar as normas que regulam o 
mercado de biodiesel no país.  
Está presente em todos fóruns: CEIB, Grupo 
Gestor e Conselho Nacional de Política 
Energética (CNPE). 
É o principal coordenador e animador da Rede 
Brasileira de Tecnologia de Biodiesel (RBTB) 

Introduzir o PNPB no mercado. 
Conduzir e pressionar os órgãos para 
efetivação do Programa.  
Manter a oferta do produto e sustentar o 
abastecimento de longo prazo.  
Responder pelos aspectos técnicos do 
biodiesel. 

MCT 
 

Tímida durante a implantação do PNPB.  
Coordenou os projetos e estudos para 
estruturação da base tecnológica. 
Realizou investimentos e incentivou estudos e 
pesquisas tecnologias adaptadas ao novo 
combustível.  
Comandou os projetos de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D) em cinco sub-redes 
temáticas. 
No decorrer do processo tem se mostrado 
atuante e conseguido aglutinar os parceiros 
em torno dos seus objetivos. 

Investir em pesquisa e desenvolvimento 
de tecnologias e na qualidade dos 
produtos.  
Identificar e eliminar os gargalos 
tecnológicos que surgissem durante a 
evolução do Programa no âmbito da 
RBTB. 
 

MDA 
 

Grande participação na formulação do PNPB.  
Estudou a produção de oleaginosas com base 
na inclusão da Agricultura Familiar.   
Inicialmente defendeu a ideia de que o país 
tinha tecnologia para a produção industrial de 
matéria-prima, mas sugeria a implantação 
gradual do Programa.  

Inserção da agricultura familiar.  
Definir a metodologia e os instrumentos 
a serem utilizados, incluindo: 
formulação de metas e indicadores, 
quantificação e qualificação dos 
impactos e levantamento da situação da 
agricultura familiar por região.  

MAPA 

Ocupou posição privilegiada devido à suas 
conexões com as cadeias produtoras de óleos 
vegetais.  
Na fase de preparação discutiu o modelo de 
formação de preços. 
Desenvolveu pesquisas voltadas para a 
obtenção de uma maior eficiência por hectare 
plantado (produtividade).  
Atualmente é responsável pelos zoneamentos 
de risco climático para as oleaginosas.  
Possui o direito de influenciar na formulação 
do PNPB, mas não o direito formal para 
mudar as regras do jogo.  
 

Identificar a base agrícola necessária ao 
Programa, estimular o fomento do 
agronegócio, além de regular e 
normatizar serviços vinculados ao setor.  

Fonte: elaboração pela autora (2015) com base nas informações de Flexor (2011); Esteves 
(2011); Teixeira (2011). 
 

Em relação ao MMA, que compõe a estrutura gerencial do Programa tendo espaço 

garantido tanto da CEIB quanto no Grupo Gestor, sua atuação tem sido considerada 
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inexpressiva, ainda que o componente ambiental tenha se revelado uma das temáticas centrais 

no processo de legitimação e institucionalização do PNPB.  

Rached (2012) comenta que na fase inicial do Programa nenhum mecanismo político 

específico foi proposto por esse ministério a fim de controlar ou garantir a sustentabilidade 

ecológica que deveria acompanhar o nascimento da nova indústria. Assinala ainda que a frágil 

atuação do MMA fica mais visível ao se comparar este ministério ao MDA, que a um só 

tempo assumiu o compromisso com a sustentabilidade ambiental e social, opondo-se 

diretamente a interesses econômicos de determinados grupos de poder. 

  Recorda a autora, com base em depoimentos de técnicos envolvidos nas discussões 

iniciais no âmbito do GTI, que chegou a ser elaborado um documento propositivo de atuação 

conjunta entre os dois ministérios, sob o título: “Certificação Ambiental dos Produtores de 

Biodiesel em Projetos de Assentamentos com fins de Reforma Agrária”, assinado 

conjuntamente pelo MDA e pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA).  

Segundo Rached (2012) a publicação contemplaria a visão do MMA e os critérios 

ambientais necessários à produção de matéria-prima para o biodiesel, tomando como alicerce 

quatro princípios básicos: cumprimento da legislação ambiental, racionalidade no uso de 

recursos naturais e na interação sustentável com o meio ambiente, zelo pela diversidade 

biológica e respeito às águas, ao solo e ao ar. A intenção era criar uma espécie de selo 

socioambiental nos moldes do Selo Combustível Social. Contudo, nenhuma das idéias foi 

concretizada. 

Para a autora, a fraca atuação do ministério, explica, em parte, a ausência de critérios 

bem definidos em relação à minimização dos impactos ambientais provocados por uma 

possível expansão descontrolada da indústria do biodiesel, como também de arcabouços 

jurídicos específicos sobre essa matéria. Isto não significa, porém, que o Programa tenha 

deixado de incorporar a noção de sustentabilidade, ressalta Rached (2012).  

Tais considerações, acerca dos atores públicos e da situação de interdependência na 

qual estes se encontram envolvidos no âmbito do PNPB, são elementos que Flexor (2006) 

considera fundamentais para analisar a dinâmica básica dos padrões de interação que 

caracterizam a formulação do Programa e os resultados alcançados.  

Por essa razão, o entendimento da política e do seu desempenho requer que se preste 

atenção a outros grupos de atores que também estão envolvidas no desenho institucional, tais 
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como a ANP, o BNDES, Pbio e a Subcomissão Permanente dos Biocombustíveis (SPB), 

constituinte do Senado Federal e ligada à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Como 

destaca o Quadro 6, a seguir. 

 

Quadro 6 – Papel dos agentes envolvidos no desenho institucional do PNPB. 
 

Órgão 
 

Atuação Interesse 

ANP 

Assume o papel de reguladora do PNPB. 
Realiza a especificação do novo combustível. 
Responsável pela regulamentação e realização 
dos leilões.  
Possui uma capacidade de ação bastante 
importante no processo decisório. 

Proteção ao consumidor, visando 
garantir a oferta de um produto que 
aliasse qualidade, preço adequado e 
compatibilidade com os motores a 
diesel comprovada. 

BNDES 

Na fase inicial do PNPB lançou um Programa 
que cobria todas as etapas de produção do 
biodiesel, desde a produção da matéria-prima 
até o produto final (vigente entre 2004-2006).    
Coordenação do subgrupo Linhas de 
Financiamento no Grupo Gestor. 

Estímulo à oferta de biodiesel e do 
consumo do novo combustível, 
ampliando sua demanda. 

Pbio 

Assume o compromisso de garantir 
suprimento de matéria-prima para produção 
de biodiesel com regularidade e 
economicidade. 

Apoio às cadeias de suprimento da 
agricultura familiar nas áreas de 
atuação das usinas. 

  
SPB 

 

Realizou audiências públicas sobre temas 
diversos relacionados aos biocombustíveis. 
Acompanhamento permanente. 

Acompanhamento dos impactos da 
produção mundial de biocombustíveis 
sobre o setor agrícola brasileiro. 
Cobrança da regulamentação e 
definição de regras para o Programa. 

Fonte: elaborado pela autora (2015) com base nas informações de Flexor (2011). 

 

Em relação à Pbio, sua atuação pode ser dividida em dois momentos. O primeiro 

marca a fase inicial do Programa, quando sua tendência era reforçar agendas centradas em 

questões energéticas, ainda que os limitados direitos de controle sobre a cadeia de 

suprimentos a deixasse, em parte, dependente de ações sobre as quais o MAPA e o MDA 

detinham maiores controles e conhecimentos (FLEXOR, 2006) e a segundo diz respeito ao 

momento atual, no qual sua atuação é vista com importância dentro da política do biodiesel, 

principalmente para fazer valer as diretrizes sociais do Programa com as quais o setor privado 

do nascente mercado não foi capaz de arcar (GIESBRECHT, 2013). 

No que concerne ao Poder Legislativo, sua ativa participação teria sido fundamental 

para que o PNPB fosse inserido na agenda de decisões (PEDROTI, 2011). Contrariamente a 
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essa posição Flexor (2005) afirma que além do Programa ser bastante ausente na agenda 

legislativa, a concentração do poder de decisão no governo por meio de representantes dos 

ministérios e da administração não estimula seu monitoramento por parte do órgão legislador.  

 Cabe também chamar atenção para a participação de outros grupos de interesse fora da 

esfera pública e às pressões por eles exercidas para que o Governo modifique as regras do 

jogo. Dadas as especificidades do Programa esses interesses envolvem especialmente grandes 

latifundiários, empresários ligados ao agronegócio, a exemplo dos sojicultores, e usineiros, 

cuja interferência pode enfraquecer o Estado.  

Pelo fato de encontrar-se inserido numa dada correlação de forças, o PNPB está 

propenso a expressar interesses de grupos específicos e ser afetado pelas reivindicações e 

pressões feitas por esses agentes, especialmente os grandes grupos, com poder oligopólico, 

que pressionam a atuação do Estado inclusive em relação a sua maneira de fazer políticas 

públicas. Assim, mesmo uma proposta de distribuição de poder horizontal corre o risco de 

sucumbir a um posicionamento verticalizado dos detentores do capital (RACHED, 2012). 

O conjunto de opiniões emitidas pelos autores tomados ao longo desta seção evidencia 

a necessidade de entrelaçamento das ações por parte dos diferentes agentes que integram o 

PNPB. Para Martinez (2005) a incorporação dessa prática pressupõe que o governo abandona 

o centro decisório e passa a assumir o compromisso com uma gestão compartilhada, encontra-

se traduzida nos seguintes princípios: 

 

Si la gobernanza supone la toma de decisiones en contextos complejos y 
cambiantes con una pluralidad de actores que representan intereses 
diferentes, los principios de buena gobernanza han de poder garantizar que: 
- estén todos los actores que han de estar, cada uno de ellos asumiendo el 
rol que le corresponde: 
- los actores tengan las condiciones necesarias y suficientes para poder 
tomar las decisiones que les correspondan, y 
- se puedan tomar decisiones. 
[…] 
Sin embargo, estos y otros principios que se han incluido entre los de buena 
gobernanza no lo son, a nuestro entender. Por un lado, porque algunos de 
ellos no son principios de buena gobernanza, sino principios de buena 
administración a los que últimamente se han referido diferentes 
instituciones.  
[…]  
Consideramos que se debe tener en cuenta la necesaria aplicabilidad de los 
principios de buena gobernanza no sólo a los poderes públicos, sino 
también al resto de actores que intervengan en la gobernanza, aspecto que 
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todavía no ha sido objeto de una atención suficiente (MARTÍNEZ, 2005, P. 
19-20).  

 

Como chama atenção Brasil (2014), embora a governança seja um termo com 

diferentes significados, a depender da perspectiva de análise, em sua essência a boa 

governança tem como propósito conquistar e preservar a confiança da sociedade por meio de 

um conjunto de mecanismos capazes de assegurar que as ações executadas estejam sempre 

alinhadas ao interesse público. Logo, para caminhar em direção a um modelo gerencial 

dinâmico e de decisões coletivamente construídas, compreende-se que a governança do 

Programa deve prescindir de um conjunto de regras, princípios e valores, todos muito bem 

definidos, cabendo ao maestro desse processo, MME guiar a interação entre os demais atores 

envolvidos.  

É esse conjunto de regras que segundo Flexor (2005) estabelece os espaços de 

possibilidades e de oportunidades para os atores. Complementa sua ideia a afirmação de que o 

próprio arranjo institucional do PNPB é parte de uma política marcada por interesses 

concentrados ou difusos e por fortes relações entre as instituições e a burocracia, 

distanciando-se dos preceitos da boa governança. Isso implica, conforme a sua ótica, que a 

situação de interdependência da ação pública também precisa ser revista.   

À luz de Martìnez (2005) e contando com contribuição dos demais autores que 

auxiliam na construção da temática sobre a estrutura de governança do PNPB, foram 

sintetizados princípios essenciais a uma boa governança, resultando daí o entendimento que: 

a) se trata a governança de um modelo gerencial dinâmico de decisões coletivamente 

construídas; 

b) independente da esfera, se pública ou privada, a governança se constitui meio e 

processo para produzir resultados eficazes em torno de um objetivo comum; 

b) a governança pressupõe a existência de um conjunto de regras, princípios e valores 

que norteiam a interação entre os atores no desenvolvimento de uma política 

específica; 

c) as instituições representam elementos cruciais para a sua efetivação, especialmente 

pelo fato de estas também terem a função de mediar conflitos e oferecer sistemas 

de incentivos, proporcionando estabilidade para o desenvolvimento social; 
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d) seu arranjo é parte de uma política marcada por interesses, concentrados ou 

difusos, e por fortes relações entre as instituições e a burocracia, estando envolta 

em relações de poder; 

e) governança em rede fazem parte de um mesmo processo, sendo praticamente 

indissociáveis. 

É importante salientar que não se trata a governança de um processo isolado. Para 

Martinez (2005) as interações que constituem sua estrutura produzem-se em contornos mais 

ou menos estáveis, conhecidos como redes de políticas públicas, cuja incorporação do 

conceito se deu na ciência política entre os anos setenta e oitenta do século passado no sentido 

de superar a limitação observada nos governos como centro das decisões. Hoje, a estrutura de 

rede também é demandada pelo crescimento do número de atores que incidem sobre as 

políticas públicas e em função das sociedades modernas se caracterizarem pela subjetividade, 

pela pluralidade e pela complexidade. 

 De acordo com Ghisi (2005), quando constituído mediante a formação de parcerias 

entre agentes de distintas organizações, agências ou instituições, diferentemente das 

configurações que ocorrem entre atores de um mesmo órgão ou corporação, esse modelo de 

relacionamento é conhecido como redes interorganizacionais. A depender do formato de 

gestão assumido por seus participantes as redes podem ser categorizadas como horizontais e 

verticais.  

As redes horizontais têm como uma de suas características o compartilhamento de 

responsabilidades entre os inúmeros atores que as constituem. Surge em substituição à 

estrutura verticalizada, na qual um único ator assume o centro do comando, estabelecendo 

relações de reciprocidade entre os participantes, sendo por isto considerado um modelo 

policêntrico (GHISI, 2005). 

Isso posto, a seção que segue se propõe a trazer reflexões sobre a constituição, o 

modelo e a efetividade da rede que integra o arranjo do Programa de biodiesel na esferas 

nacional e local, aspectos essenciais para que se possa confirmar ou refutar a hipótese 

proposta neste estudo. 
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A B

5.2 DESENHO DA REDE NACIONAL 

 

A abordagem relacionada a redes interorganizacionais, de interesse para essa pesquisa, 

ocupa lugar de destaque no campo da administração de empresas. Porém, desde os anos trinta 

do século passado o tema redes vem sendo objeto de análise de diversas áreas do 

conhecimento, a exemplo das ciências sociais, antropologia, psicologia e biologia, nas quais 

assume diferentes significados (GHISI, 2005). 

Mais recentemente, as redes também têm sido evidenciadas pelas ciências 

sociológicas, econômicas, políticas, informacionais e da comunicação, que deram ao tema um 

caráter interdisciplinar. No domínio dessas duas últimas áreas, o referido assunto é 

comumente analisado sob uma perspectiva sistêmica, concepção que também se aplica a este 

estudo.  

A compreensão de redes sob esse prisma vai buscar sustentação nos argumentos de 

Capra (2004), para quem o funcionamento dessas estruturas assemelha-se aos processos que 

se dão nos sistemas vivos, nos quais há fluxo contínuo de matéria. No entendimento do autor 

as dinâmicas que ocorrem em cada um dos pontos da rede são dependentes das interações 

totais que a abarcam (organização) e podem, por esta razão, influenciar diretamente sua 

estrutura. O modelo esquemático apresentado na Figura 10, a seguir, revela a percepção do 

autor sobre redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 – Fundo de objetos para relações. 
Fonte: Capra (2004). 
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A tese de Capra (2004) se apóia na concepção de rede como uma estrutura aberta, 

composta de nodos interconectados. A integração de novos nodos permite a expansão, 

compartilhando códigos de comunicação que expressam conceitos, valores e objetivos de um 

grupo ou população. Esclarece o autor, sobre as duas representações constantes da Figura 10, 

que embora de maneira simplificada o esquema apresentado em “A” simula uma concepção 

mecanicista, pois mesmo se tratando de uma coleção de objetos que naturalmente interagem 

uns com os outros, as relações entre eles estão em um plano secundário. Já no esquema “B”, 

estaria simulada a visão sistêmica, a qual compreende que os próprios objetos são redes de 

relações, embutidas em redes maiores. Nesse último caso, as relações (linhas) são 

fundamentais enquanto que as fronteiras dos padrões discerníveis (objetos) são secundárias.  

É essa perspectiva de enfoque sistêmico que se toma como fio condutor para tentar 

decifrar as inúmeras interfaces que se processam na dinâmica da rede de governança do 

Programa de biodiesel, isto é, procura-se lançar um olhar sobre a constituição da rede, no seu 

todo, sem perder de vista as conexões que se processam entre os nodos, redes de relações, que 

se encontram aninhadas dentro da rede matriz e, referendando o entendimento de Capra 

(2004), procurando-se elevar ao primeiro plano as conexões (relações) estabelecidas entre os 

diversos parceiros que constituem a rede.      

Fazendo analogia entre a estrutura da rede de biodiesel e o esquema gráfico 

apresentado por Capra (2004) na Figura 10, tem-se a ideia de que os nodos (objetos) 

representam os ministérios ou instituições, constituindo-se cada um deles, individualmente, 

também uma rede, haja vista as inúmeras relações processadas no seu interior. As linhas de 

interligação entre esses nodos seriam as interconexões estabelecidas entre os diversos 

componentes da rede, representantes ou responsáveis pelos referidos órgãos, que tomam 

assento no Grupo Gestor do Programa.  

E pelo fato de se tratar de uma estrutura aberta, como também sugere o autor, tem-se a 

compreensão de que cada novo arranjo originário da rede matriz constitui-se uma rede filha 

ou sub-rede, tal como se considera aqui os Polos de Biodiesel concebidos no âmbito do 

PNPB, igualmente reconhecidos como rede. Convém ressaltar que pelo fato de traduzir um 

modelo compartilhado de governança essa configuração, por sua natureza, dispensa 

hierarquia, haja vista ser entendida como uma das mais importantes propriedades distintivas 

da rede. 



 

 

 

95 

Mesmo sendo Fritjof Capra a principal referência aqui utilizada para discorrer sobre 

este tema, outros teóricos ajudam a sustentar o discurso de que as redes são constituídas de 

relações dinâmicas, pactuadas e colaborativas entre entidades ou pessoas que partilham de um 

objetivo comum. Peixoto (2008) evidencia a concordância com esse princípio ao sugerir que 

dadas as formas organizacionais que lhe são próprias, uma rede precisa supor projetos 

aglutinadores onde a interação entre instituições e agentes sociais girem em torno de ações 

concretas. No seu entendimento não é suficiente apenas criar um fórum de discussão se não 

existir um eixo real em torno do qual todos os interessados possam agir.  

No caso do PNPB, conforme comentado anteriormente, assistiu-se desde o princípio 

uma prática de governança permeada por um conjunto de interesses difusos que não 

raramente interferiram, e continuam influenciando, na tomada de decisões e 

compartilhamento de ideias, mesmo estando todos os integrantes da rede voltados para um 

único objetivo: a implantação e gerenciamento do Programa. Tal desconexão e sobreposição 

de interesses podem ser nitidamente visualizadas nos sites dos principais ministérios 

integrantes da rede (MME, MCTI, MDA e MAPA), conforme figuras constantes do Apêndice 

E. 

Ao se visitar as páginas desses ministérios na web verifica-se que além de terem 

formatos exclusivos, diferenciados uns dos outros, os sítios de cada um desses órgãos trazem 

sobre o Programa informações genéricas ou de interesse específico para o órgão. Observa-se 

ainda a inexistência de um link comum a todos os agentes, ou seja, não há compartilhamento 

das informações em rede, como sugere Castells (2005). Mesmo a página oficial do Programa, 

hospedada no site do MME (http://www.mme.gov.br/programas/biodiesel) destaca apenas as 

ações desenvolvidas no âmbito da Rede de Brasileira de Tecnologia de Biodiesel (RBTB), 

também considerada para efeito deste estudo uma sub-rede, em detrimento daquelas 

referentes à rede matriz, que constitui a governança do Programa. 

Ressalte-se, porém, que das instituições envolvidas na RBTB a única cujo site se 

aproxima do formato de rede é o da Embrapa – Rede Biodiesel, outra sub-rede, 

(http://www.redebiodiesel.com.br/). Contudo, o modelo disponibilizado fica restrito aos 

parceiros internos à instituição, pesquisadores das diversas unidades distribuídas pelo país que 

estudam a viabilidade dos cultivares de oleaginosas com possível potencial para a produção 

de biodiesel. No Apêndice F é possível verificar a imagem da página principal da referida 

rede.  
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Conforme Rached (2012), para quem a rede pode contribuir para dar maior 

visibilidade à estrutura relacional e minimizar os riscos de um ator se sobrepor ao outro, o fato 

dos participantes atuarem de forma orientada para a satisfação dos seus interesses influenciou 

para que o desenho proposto pelo PNPB não fosse colaborativo. Segundo a autora, se os 

mecanismos que “amarram” os participantes não fossem ineficientes a configuração do 

Programa poderia ter definido condições mais horizontais. Contudo, da forma como a rede 

está disposta, e considerando a complexidade da estrutura relacional (assentada no modelo 

neoliberal, onde prevalece o mais forte), esses mecanismos não são suficientes para conter a 

sobreposição dos envolvidos. 

Mello; Paulillo (2005) atribuem a essa configuração os recursos de poder que as 

organizações, sejam elas lucrativas ou não lucrativas desejam alcançar. Isso envolve desde 

recursos financeiros, constitucionais, políticos, jurídicos, tecnológicos e organizacionais, até 

os simbólicos, uma vez que estes podem permitir colher melhores resultados (econômicos e 

políticos) e evitar uma possível dependência de outros atores, determinando o poder de 

negociação de cada participante.  

No Quadro 7, a seguir, procura-se traduzir, de maneira sintética, o perfil geral da Rede 

Brasileira de Biodiesel. Destaque-se que não há intenção de querer reduzir a sua atuação, mas 

de tentar apresentar um panorama geral de forma esquemática.  

 

Quadro 7 – Perfil da rede brasileira de biodiesel. 

Atributos Descrição 
 

Fator determinante 
 

Função 
Via de negociação, fonte de consulta, determinação 
de regras. 

Legitimação política. 

Atores Representantes de órgãos governamentais. Interesses do Estado. 

Estrutura 
Padrão de relacionamento fechado, ações 
involuntárias, com pouca reciprocidade. 

Interesses difusos dos 
atores. 

Convenções de 
Interação 

Marcada pela falta de consenso. 
Disputas ideológicas. 

Interesses difusos dos 
atores. 

Poder de 
representação 

Maior reputação. Interesse do Estado. 

Relações de 
poder 

Centralizado em alguns atores. 
Interesse do Estado e 
grau de envolvimento. 

Principais 
recursos de poder 

De cunho Político, financeiro e tecnológico. 
 
Status público concedido 
pelo Estado. 

Estratégias dos 
atores públicos 

Definição de regras. 
Definição de agendas. 

Interesse do Estado. 

Continua... 
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Quadro 7 – Perfil da rede brasileira de biodiesel. 
 

Atributos 
 

Descrição Fator determinante 

Nº de 
participantes 

 
Mais de dez. 

Necessidade de ter um 
fórum de peso. 

Abrangência 
geográfica 

Nacional. 
Características do 
Programa. 

Principais redes 
de conexões  

Rede Brasileira de Tecnologias de Biodiesel. 
Polos de biodiesel.  
Redes estaduais de biodiesel. 

Apoio técnico. 
Mobilização dos atores.  
Troca de informações. 
Amplitude do Programa. 
Necessidade de 
disseminação das ações. 

Fonte: elaborado pela autora (2015) com base nas informações de Mello; Paulillo (2005). 

 

A elaboração do quadro acima, sugestivo da dinâmica de funcionamento da rede de 

governança do Programa, adotou como referência os critérios relatados por Mello; Paulillo 

(2005) acrescidos de outros aspectos considerados importantes para caracterizar uma rede, 

haja vista a compreensão de que o arranjo de uma rede é fator essencial para o seu 

funcionamento. No caso do Programa de biodiesel, em particular, verifica-se que o arranjo 

tem como fator determinante a intervenção do Estado, quer seja na seleção dos atores, no 

poder de representação ou ainda nos recursos de poder utilizados. 

Mello; Paulillo (2005) explicam que a reputação que cada ator possui perante os 

demais atores da rede é fator determinante do seu poder de representação. Em alguns casos tal 

artifício se deve ao reconhecimento da capacidade de um dos atores de reunir todos ou uma 

grande parte dos membros potenciais do arranjo, apresentando-se como interlocutor válido 

nos processos de negociação. Entretanto, na maioria das vezes esse reconhecimento é 

legitimado pelo status público concedido pelo Estado, estratégia utilizada pela rede brasileira 

de biodiesel.   

Por outro lado, uma rede não se encerra em si mesma, haja vista a possibilidade de 

geração de sub-redes ou vinculação com outras redes. Assim, seus resultados acabam se 

refletindo não apenas internamente, mas expandindo-se para as redes filhas ou redes 

agregadas. No caso do Programa de biodiesel supõe-se que suas ações disseminem-se em a 

cadeia por todas as demais redes, explicando, em grande medida, o resultados alcançados no 

Programa como um todo. Quando positivo, afirma Peixoto (2008, p. 33) “[...] é justamente 

esse sistema de redes dentro de redes que potencializa a interatividade, conecta melhor as 
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entidades da sociedade civil aos órgãos governamentais e cria a possibilidade de alianças 

estratégicas, importantes para o desenvolvimento da agricultura familiar”. 

No caso da rede de governança do PNPB pode-se identificar pelos menos duas sub-

redes: Polos de Produção de Biodiesel (distribuídos nas regiões do país) e RBTB (atuando sob 

coordenação do MCT), além das redes constituídas em diversos estados aqui consideradas 

redes agregadas.  

Segundo Tibúrcio (2011), os Polos de Produção de Biodiesel foram constituídas como 

estratégia para apoiar os agricultores familiares na organização da base produtiva de 

oleaginosas e promover articulações entre os agentes envolvidos na cadeia produtiva por meio 

da conformação de estruturas de governança. 

Ainda de acordo com o autor, atualmente esses centros compreendem sessenta e três 

arranjos produtivos, alcançam mil e setenta e oito municípios e estão distribuídos em quinze 

Unidades da Federação, quais sejam: Rio Grande do Sul (06), Santa Catarina (01), Paraná 

(01), São Paulo (03), Minas Gerais (06), Bahia (08), Ceará (08), Paraíba (04), Pernambuco 

(06), Piauí (02), Rio Grande do Norte (04), Goiás (06), Mato Grosso (03), Mato Grosso do 

Sul (04) e Pará (01).   

Abramovay; Guimarães (2007) explanam que os polos representam fóruns no quais os 

atores se articulam em torno de estratégias pactuadas, contando com a formação de Grupos de 

Trabalho Gestores, dos quais participam setores como indústrias de biodiesel, organizações de 

representação sindical, agentes financeiros, empresa de assistência técnica, instituições de 

pesquisa, cooperativas e, em algumas situações, universidades, prefeituras e outras 

organizações públicas ou privadas. As ações desses núcleos se orientam pelas metas 

estabelecidas nos leilões da ANP e nos contratos entre as indústrias produtoras de biodiesel e 

os agricultores. A Figura 11, a seguir, refere-se aos Projetos Polos de Biodiesel implantados 

no país até 2011. 
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Figura 10 – Brasil – polos de biodiesel – 2011. 
Fonte: elaboração própria (2015). 
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Embora existam polos disseminados por todas as regiões do país, como se verifica na 

Figura 10, não foram encontradas na literatura evidências de haver algum tipo de interação 

entre as diversas unidades. Por essa razão, não é possível afirmar se os referidos arranjos, sub-

redes, se integram uns aos outros formando uma hiper-rede. Ainda assim, devido às suas 

características, essas unidades são concebidas por alguns autores como uma estrutura de 

imensa complexidade.   

Favareto et al. (2008) enxergam os polos de biodiesel como teias complexas, por 

envolver aspectos técnicos, aprendizagem social e elementos de caráter político e cultural. 

Para esses autores, os resultados em termos de eficiência irão depender dos contornos da 

estrutura de governança, materializado na atuação dos agentes envolvidos, nos mecanismos de 

incentivo e nas regras de interação ali existentes.  

Em razão de envolver a gestão de um grande número de participantes (fornecedores, 

empresa, entre outros), esses autores visualizam sua operacionalização como um desafio que 

ultrapassa os mecanismos de coordenação e controle, estando relacionada ao modelo de 

gerenciamento que se imprime, e, em última instância, ao comportamento dos agentes e das 

organizações que respondem pela emergência e delineamento dessa estrutura de governança.  

Nesse contexto, entendem os autores, que à medida que as demandas e as relações 

entre os diversos atores que constituem esses núcleos vão se complexificando, incorporando 

novas dimensões e agregando outras atribuições, se faz necessário recorrer a uma nova forma 

de gestão. As Figuras 12, 13 e 14, na sequência, mostram como a gestão passa a se estruturar 

à medida que os polos evoluem sob a ótica de Favareto et al (2008). 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 12 – Modelo de governança de cadeia de fornecedores (A). 
Fonte: Favareto et al. (2008).  
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 Conforme se verifica, o esquema representado na Figura 12 aponta para um modelo de 

organização verticalizado. Ainda que constituído por meio de parcerias estratégicas, neste 

caso as relações são unilaterais, os atores não se relacionam reciprocamente e o comando 

situa-se no topo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Modelo de governança de cadeia de fornecedores (B). 
Fonte: Favareto et al. (2008).  

 

O esquema “B” constante da Figura 13, acima, diferentemente do modelo “A” 

apresentado anteriormente, demonstra a existência relações diretas e recíprocas entre os atores 

e o núcleo central. Contudo, se trata tal arranjo de uma organização centralizada, uma vez que 

os pontos ligam-se exclusivamente ao núcleo.  

Favareto et al. (2008) ainda referindo-se aos polos de biodiesel, comentam que as 

grandes redes são compostas por uma série de interações entre os diversos agentes que a 

constituem (compradores, fornecedores, responsáveis pelos serviços de assistência técnica, 

financiadores e responsáveis por logística), se fazendo necessário coordenar fluxos de 

informações, produtos e capital, e ainda desenvolver a capacidade de rápida adaptação às 

constantes mudanças no ambiente, aspectos que demandam a incorporação de espaços mais 

B
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colaborativos do que em uma estrutura centralizada. Desse modo, os referidos autores 

esquematizaram na Figura 14, a seguir, o modelo que para eles melhor se adequa a tal 

realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 – Modelo de rede de negócios. 
Fonte: Favareto et al. (2008). 

 

 Como se observa, a Figura 14 representa um esquema em que as relações entre os 

atores ocorrem de forma multilateral. No entanto, embora os autores que criaram o modelo o 

classifiquem como uma rede; a exemplo do que acontece nos esquemas anteriores A e B, 

neste caso existe igualmente um núcleo que comanda todas as demais relações, tratando-se, 

pois de uma organização centralizada. 

Para Favareto et al. (2008), a gestão das relações entre os atores da rede define as 

trajetórias, o sucesso ou fracasso das inovações e a eficiência econômica da produção. Por 

essa razão, no caso do Programa de biodiesel, a variável chave é a estrutura de governança 

dos arranjos produtivos. Assim, dizem os autores, proceder a analise do PNPB somente pelo 

ângulo do atendimento de metas de produção seria reduzir o critério de eficiência a apenas 

uma de suas dimensões. A organização da estrutura, o incentivo e o controle são os principais 
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papéis do maestro da rede. Nessa direção, eles precisam identificar necessidades específicas 

de cada parte da rede e prover os serviços e regras necessárias para o seu funcionamento. 

Peixoto (2008) acrescenta a esse entendimento a ideia de que à medida que fóruns, 

associações, consórcios, comitês, articulações de movimentos sociais, coletivos, coalizões 

institucionais e diversas outras formas de cooperação e ação conjunta ganham espaço na 

sociedade há uma tendência das instituições (públicas ou privadas) se organizarem em torno 

de redes, originando um novo modo de desenvolvimento. 

Quanto à RBTB, a qual mantém alojadas cinco sub-redes temáticas, quais sejam: 

matéria prima, estabilidade, armazenamento e problemas associados, produção, caracterização 

e controle da qualidade e co-produtos, que juntas compõem os projetos P&D, embora não se 

tenha maiores informações de como a governança dessa rede tem se desenvolvido, tampouco 

se saiba como se processam os “laços” de relacionamento entre os diversos atores que a 

compõem, é possível afirmar que dentro da sua área de atuação a rede tem apresentado um 

bom desempenho. Além de ter se consolidado enquanto sistema gerencial que congrega 

diferentes atores envolvidos em pesquisa, a RBTB também tem contribuído para a otimização 

de investimentos públicos.  

Aranda (2011) toma como exemplo para exaltar os resultados positivos alcançados 

pela rede o renomado grupo de pesquisadores que dela fazem parte e o aumento expressivo de 

participação nos congressos nacionais que têm ocorrido anualmente sob sua coordenação. 

Segundo este autor, o número de trabalhos apresentados nesses eventos passou de cento e 

trinta e seis, no ano de 2006, para novecentos e vinte e oito, no ano 2010, demonstrando a 

credibilidade que a rede tem alcançado durante o período considerado. 

Faz-se oportuno esclarecer, que segundo Pedroti (2011) a RBTB se deu junto com a 

criação do Probiodiesel, ainda no ano de 2002, com a finalidade de incentivar a pesquisa, 

articular os atores e agregar os conhecimentos voltados à promoção do desenvolvimento 

científico e tecnológico do biodiesel a partir de óleos vegetais, ou seja, se sua criação subjaz 

ao PNPB, o sucesso da rede pode não estar diretamente relacionado ao PNPB. 

Antes de tecer algum tipo de comentário sobre a composição e funcionamento da Rede 

Sergipana de Biodiesel, considerada neste estudo como originária da rede matriz – PNPB, 

convém retomar alguns pontos discorridos até o momento que se entende merecem ser 

realçados. O primeiro deles refere-se à abordagem sobre redes interinstitucionais, objeto mais 
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frenquentemente tratado na administração e que foi aqui conduzido pelo enfoque sistêmico 

proposto por Fritjof Capra para analisar as conexões que se processam nos sistemas vivos.    

Visando possibilitar uma melhor compreensão da analogia empregada, se faz 

importante destacar algumas ponderações de Capra (2002) sobre o assunto. De início, destaca 

este autor que para conceber as redes sob tal perspectiva, necessário se faz a superação da 

visão cartesiana, responsável pela incorporação do binômio homem-máquina e pela cisão 

espírito x matéria, haja vista que: 

 

Uma vez que os cientistas, em sua maioria, estão acostumados a trabalhar 
com modelos lineares, muitas vezes relutam em adotar a estrutura não-
linear da teoria da complexidade e têm dificuldade para compreender todas 
as implicações da dinâmica não-linear. Isso se aplica, em específico, ao 
fenômeno do surgimento espontâneo (emergence). Mas esse 
reconhecimento exige uma mudança metodológica profunda que poucos 
estudiosos da cognição estão dispostos a empreender, e que constitui, assim, 
a própria raiz do "osso duro de roer" da ciência da consciência (CAPRA, 
2002, p. 48). 

 

O autor faz questão de explicar que embora a compreensão da organização das redes 

biológicas possa auxiliar o entendimento das relações que ocorrem no campo social, não é sua 

intenção transferir essa concepção para esse domínio. Primeiro porque a rede celular 

apresenta um padrão não-linear de organização, e, neste caso, seria necessário recorrer à 

teoria da complexidade (dinâmica não-linear) para compreender os seus meandros. Em 

segundo lugar, menciona, o fato da célula ser uma estrutura química irá requerer uma análise 

que leve em conta a natureza das estruturas e os processos moleculares e bioquímicos que lhes 

são próprios.   

Esclarece ainda Capra que embora as redes que se desenvolvem no campo social 

também não sigam um padrão linear de organização, pelo fato de envolverem a linguagem 

simbólica, os limites culturais e as relações de poder, por exemplo, “[...] para compreender as 

estruturas dessas redes, é necessário que se lance mão de idéias tiradas da teoria social, da 

filosofia, da ciência da cognição, da antropologia e de outras disciplinas” (2002, p. 85). Para 

justificar a analogia que faz entre um e outro tipo de rede, biológicas e sociais, o autor afirma 

não haver dúvidas de que as empresas administradas de maneira puramente mecânica não têm 

condições de sobreviver no ambiente econômico de hoje, que é complexo, orienta-se para o 

conhecimento e muda rapidamente.  
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Ao seu modo de ver, a maioria das empresas de grande porte se constitui redes 

descentralizadas compostas de unidades menores que encontram-se ligadas a redes de 

empresas de pequeno e médio porte as quais lhes fornecem produtos e serviços. Atualmente 

também é comum o estabelecimento de alianças estratégicas e empreendimentos conjuntos 

entre unidades pertencentes a diferentes empresas. Desse modo, diversas redes empresariais 

recombinam-se e interligam-se continuamente, cooperando e competindo umas com as outras 

ao mesmo tempo.    

O resgate da concepção desse teórico vem corroborar o entendimento inicialmente 

empreendido nesta seção, de que assim como acontece nos sistemas biológicos o padrão de 

rede também pode ser aplicado ao domínio social. É razoável, contudo, considerar que tal 

entendimento representa um desafio na compreensão e na aceitação de novos paradigmas 

científicos, entre os quais se encontra o paradigma da teoria da complexidade.  

Do ponto de vista prático, pode-se preliminarmente atribuir à rede que integra o PNPB 

duas grandes fragilidades: a primeira é a forma centralizada como o modelo gerencial se 

processa, sendo orientado por relações verticais. A segunda, por sua vez, refere-se às 

interações entre os seus integrantes, constituídas por “laços fracos”, ao invés de expressar 

sinergia entre as instituições envolvidas. E embora seja cada vez mais crescente o uso das 

tecnologias para facilitar o intercâmbio de informações e otimizar os resultados das ações das 

redes, não se pode afirmar que essa ferramenta venha sendo empregada para interconectar os 

atores que compõem o arranjo do Programa de biodiesel.  

Resta saber se pelo fato de ser considerada uma derivação da rede nacional de 

biodiesel, a configuração do Programa sergipano segue a mesma dinâmica. Neste sentido, 

propõe-se na seção seguinte identificar os diversos elementos que constituem a rede estadual 

de biodiesel (nós, fluxos, relações de poder), necessários para consubstanciar a tese de que a 

falta de sinergia e os conflitos de interesses entre as instituições componentes da rede 

gerencial do Programa reflete na sua dinâmica geral. Apesar da elucidação dessa questão estar 

na dependência de dados a serem fornecidos pelos indicadores de sustentabilidade 

institucional, apresentados mais adiante, pretende-se com esta explanação levantar pistas que 

auxiliem na condução da investigação pretendida. Importa destacar que grande parte do 

conteúdo a seguir toma como referência publicações dos próprios integrantes da rede 

sergipana de biodiesel, razão pela qual esses atores passam a assumir o papel de principais 

interlocutores dessa temática. 
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5.3 DESENHO DA REDE ESTADUAL  

 

Constituída no ano de 2007 para dar suporte à formação da cadeia produtiva do 

biodiesel no estado, a Rede Sergipe de Biodiesel (RSB) resultou de articulações do Sergipe 

Parque Tecnológico (SergipeTec), associação privada e sem fins lucrativos conveniada à 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (SEDETEC), 

com diversos agentes e instituições públicas e privadas, refletindo uma experiência que 

envolveu diretamente mais de cinco mil agricultores familiares, diversos movimentos e 

organizações sociais do meio rural, diferentes instituições de pesquisa e tecnologia, 

universidades e a indústria de biodiesel (SILVA et al., 2008; SANTOS, 2008;VAZ, 2010; 

VITAL BRAZIL et al., 2012; RAMOS FILHO, 2013).   

Até o ano de 2013 a governança do Programa e, por conseguinte a sua rede, esteve 

estruturada em três níveis, assim representados: Comitê Diretivo, compostos por secretarias 

estaduais, Comitê Executivo, constituído por câmaras técnicas das quais participavam 

instituições publicas, privadas e comunidade científica, todas atuando sob coordenação do 

SergipeTec, e Comitê Setorial, formado por representantes de movimentos sociais que 

compunham os Grupos Temáticos (GT). De acordo com (SANTOS, 2008) havia no total 

trinta e seis instituições participando do arranjo, cabendo aos grupos temáticos a 

implementação das metas previstas no plano de ações construído pelas câmeras técnicas, após 

sua formalização por parte do Comitê Executivo e aprovação pelo Comitê Diretivo (VITAL 

BRAZIL, et al., 2012).  

A maior atuação dos GT se deu na fase que antecedeu o Programa, haja vista a 

necessidade de construir uma proposta envolvendo todos os aspectos relacionados à produção 

de biodiesel para apresentar ao Governo do Estado. Imbuídos desse intuito, os representantes 

dos GT reuniam-se semanalmente para discutir as alternativas de adesão definitiva de Sergipe 

ao PNPB (VITAL BRAZIL et al., 2008).  

Neste ponto, é importante destacar que a estrutura gerencial do Programa, assim como 

a Rede Sergipe Biodiesel e também o Probiose, nunca foram institucionalizados de fato, 

tampouco de direito. Toda a conformação do Programa de Biodiesel de Sergipe resulta apenas 

de acordos informais entre os atores que participaram mais ativamente dos debates sobre a 

inserção do estado no Programa nacional. Desse modo, a configuração de governança que se 

observa na Figura 15, a seguir, trata-se apenas de um esquema gráfico que os grupos 



107 
 

 

 

envolvidos consideraram adequado para representar o arranjo do qual faziam parte, mas que 

nunca chegou a ser regulamentado através de leis, conquanto tenha sido amplamente 

divulgado em publicações como modelo oficial de governança do Programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Estrutura de governança do Probiose.  
Fonte: Vaz et al. (2010).       

 

Como se verifica, a estrutura de governança assumida inicialmente pelos diversos 

agentes que abraçaram a ideia de inserir o estado no Programa de biodiesel instituído pelo 

governo federal assume o formato de uma pirâmide, na qual se enxerga nitidamente que seus 

integrantes encontram-se distribuídos conforme uma hierarquia, denotando a existência de 

relações verticais, diferentemente da composição de uma rede que tem como característica a 

horizontalidade.  

No modelo proposto, coube aos representantes do governo ocupar o ápice, status mais 

cobiçado em qualquer que seja a estrutura gerencial. Pelo fato de envolver a esfera pública, 

Mello; Paulillo (2008) atribuem tal posição a um reflexo do poder emanado pelo Estado. 

Além disso, mesmo tendo sido idealizada pelos diversos parceiros que compunham a “rede” 

estadual de biodiesel, para Martinho et al. (2004) a representação em forma de pirâmide, com 
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uma base muito ampla, trata-se apenas de um velho desenho ao qual se atribui um termo atual 

e em voga, mas limita-se a uma organização tradicional, que não pode ser considerada rede.  

Explica Vital Brazil et al. (2012), que as inúmeras dificuldades técnicas, econômicas, 

sociais e políticas presentes no cotidiano da agricultura familiar se traduziram no 

estabelecimento de imbricadas redes (entendidas neste estudo como sub-redes) de articulação 

entre os agentes da cadeia produtiva do biodiesel, envolvendo desde o agricultor familiar até a 

usina processadora de biocombustíveis (Pbio). A criação de tais arranjos, classificados pelo 

autor como Redes Técnico-Econômicas (RTE), foi impulsionada pela necessidade de buscar 

fórmulas e estratégias para que o segmento socioeconômico representado pelos produtores 

rurais pudesse atender à demanda da indústria de biodiesel que, de certa forma, tem se 

revelado uma atividade difícil. O esquema dessa estrutura é representado na Figura 16, 

abaixo. 

 

 

    

 

 

 

 

 

Figura 16: Atores envolvidos na contratação da agricultura familiar. 
Fonte: Vital Brazil et al. (2008). 

  

Como se observa, semelhantemente aos polos de biodiesel existentes em outros 

estados do país, a estrutura formulada na Figura 16 inclui em sua composição setores os mais 

diversos, tais como indústrias de biodiesel, organizações de representação sindical, agentes 

financeiros, empresa de assistência técnica, cooperativas e instituições de pesquisa. 

Entretanto, convém refletir sobre a forma como a RTE se apresenta no esquema, haja vista 

que este não evidencia que haja qualquer tipo de interações entre os atores que compõem o 

arranjo. Embora a estrutura em forma de colméia, utilizada nessa representação guarde em si 
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toda uma simbologia, remetendo ao complexo trabalho em sociedade realizado pelas abelhas, 

a configuração em muito difere de uma rede, que é composta de pontos e nós interconectados. 

No entendimento de Martinho et al. (2004) um conjunto de elementos dispersos no espaço 

não representa nada se não houver alguma conexão entre eles. É o relacionamento entre os 

pontos que dá qualidade de rede ao conjunto.  

Em relação à RSB, cuja pirâmide era utilizada para representar sua estrutura, no ano 

de 2013 o esquema foi radicalmente alterado, passando a se apresentar de acordo com a 

Figura 17, na seqüência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Organização em rede do Probiose. 
Fonte: Vaz (2014).                                    
 

Embora não se possa precisar a razão para a substituição do modelo, observa-se que ao 

contrário da pirâmide, o novo esquema apresenta pontos e nós, como se espera de uma rede. 

Cabe, porém, chamar atenção para as observações de Martinho et al. (2004) para os quais as 

linhas são mais importantes do que os pontos num desenho de rede, haja vista estas 

representarem as conexões entre os atores. Não existem diagramas só com pontos, mas, com 

efeito, pode-se perfeitamente representar essa configuração só com linhas, esclarecem os 
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autores, ressaltando a figura da rede como a imagem mais usada para designar ou qualificar 

sistemas, estruturas ou desenhos organizacionais caracterizados por uma grande quantidade de 

elementos (pessoas, pontos-de-venda, entidades, equipamentos etc.) dispersos espacialmente, 

embora ligados entre si, sem necessariamente se tratar uma rede. 

Outro ponto que também merece atenção no novo esquema formulado para a RSB é o 

destaque dado a algumas instituições em detrimento de outras. Conforme também se observa 

na Figura 17, o Sebrae e a Endagro aparecem representados por pontos menores, dando a 

entender que sua participação não é tão efetiva ou importante quanto a dos demais 

participantes. Se faz igualmente necessário comentar o fato de nesta configuração o 

SergipeTec encontrar-se situado no centro da imagem, suscitando que a instituição representa 

o comando da rede.   

Com efeito, assume Vaz (2014) que o SergipeTec ocupa a posição de liderança na 

rede, atribuindo tal condição à indicação das instituições parceiras, levando em consideração 

aspectos como a capacidade institucional de articular com os demais parceiros, a execução de 

atividades de capacitação, a existência de envolvimentos anteriores com a maioria dos atores 

e a ocorrência de relações formais e informais com o Governo do Estado.  

Ainda com base na Figura 17, observa-se a existência de relações bilaterais entre o 

SergipeTec e demais integrantes da rede. Todavia, não se verifica a ocorrência de interação 

das instituições componentes do arranjo entre si. Em relação a essa dinâmica, Martinho et al. 

(2004) chamam atenção para a conectividade (própria de rede) caracterizada pela dialética 

ponto-e-linha na qual cada conexão representa sempre um par de pontos, pois uma ligação só 

pode se estabelecer na medida da existência de dois elementos a serem ligados. Como 

destacam esses autores, cada ponto pode manter uma infinidade de linhas que se projetam 

dele, pode possuir tantas linhas quantos forem os demais pontos pertencentes à rede à que ele 

estiver ligado. 

É justamente essa dinâmica de pontos ligados a linhas que determina a conectividade 

entre os atores, permitindo que a rede seja um sistema. Ainda de acordo com Martinho et al. 

(2004, p.19), “[...] de nada adianta para rede a existência de um grande número de pontos sem 

que estejam acompanhados de um considerável número de linhas”, pois a medida da rede é o 

número de conexões, não de pontos, como se verifica nos esquemas apresentados na Figura 

18, a seguir. 
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Figura 18 – Densidade das redes. 
Fonte: Martinho et al. (2004). 

 

Um mesmo número de pontos pode produzir redes de densidades diferentes, sendo 

estas relativas à quantidade de conexões que interligam o conjunto. Esse é o aspecto mais 

importante para demonstrar que a capacidade da rede ultrapassa em muito a mera soma de 

seus elementos (MARTINHO et al. 2004). Como se observa na figura acima, embora os três 

esquemas possuam o mesmo número de pontos, representando em uma situação prática os 

atores envolvidos, a estrutura esboçada no diagrama “C” produziu muitas vezes mais linhas 

do que os desenhos “A” e “B”, demonstrando as inúmeras conexões que podem ser 

estabelecidas no interior de uma rede. 

As considerações de Martinho et al. (2004) reforçam o entendimento de que, se 

realmente orientada pelo esquema apresentado na Figura 17, construído pelo SergipeTec (vide 

página 109), as relações existentes entre os atores constituintes da RSB têm tido pouco 

dinamismo, ou ainda, dito de outra forma, percebe-se que continuar havendo uma relação 

vertical, na qual essa instituição assume o centro do comando.  

Ressalte-se, no entanto, que embora esta análise aponte para a inexistência de “laços” 

entre os diversos atores que compõem à RSB, a pesquisa desenvolvida por Vaz (2014) junto 

aos integrantes do referido arranjo, forneceram subsídios para que este autor a classificasse 

como uma rede colaborativa, haja vista o SergipeTec ter oportunizado aos demais membros 

que a compõem serem “protagonistas”. 

Outro aspecto importante em relação à RSB é a inexistência de um portal específico 

para alojá-la, considerando ter constado do Relatório Anual de Gestão do SergipeTec 

referente ao ano de 2009 (Apêndice G) a construção e manutenção de uma página exclusiva 

para esse fim. Segundo Vital Brazil et al. (2008), nos primeiros anos de execução do Probiose 

havia sido criado por uma empresa encubada no SergipeTec um aplicativo denominado 

A B C
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Sistema de Processos Agro-energéticos (CERES) (Apêndice H) o qual deveria ser 

disponibilizado na rede com o objetivo de cadastrar agricultores familiares e dar maior 

visibilidade ao Programa, possibilitando ainda a atuação conjunta e em tempo real de 

secretarias estaduais. Entretanto, o projeto não foi levado adiante. 

Importa ainda ressaltar que nenhuma das instituições participantes do arranjo gerencial 

do Probiose mantém em suas páginas na internet um link destinado a divulgar as ações da 

RSB. Mesmo o SergipeTec, que tem demonstrado maior proatividade no tocante ao 

envolvimento com o Programa, mantém em seu site informações desatualizadas sobre 

Probiose.  

 Todas as exposições feitas até o momento em relação à constituição da rede sergipana 

e de seu funcionamento são vistas como de extrema importância para que se possa confirmar 

ou não a hipótese de que a atuação da rede gerencial do Probiose, a quem compete a 

governança (coordenação, monitoramento e avaliação), pode refletir positiva ou 

negativamente na dinâmica geral. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Os incentivos não foram o bastante para que a instalação da 

produção acontecesse nas regiões prioritárias do Norte e do  

Nordeste. Esse é um problema que precisamos enfrentar”. 

 

((((DORNELLESDORNELLESDORNELLESDORNELLES, , , , 2012012012011)1)1)1)    
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CAPÍTULO 6 – POTENCIALIDADES E DESAFIOS DO PROBIOSE   

 

Neste capítulo apresenta-se a análise da sustentabilidade do Probiose nos territórios 

Sul e Alto Sertão Sergipano. Mais do que meramente relatar os resultados alcançados, o que 

aqui se pretende é refletir sobre os fatores que concorrem para o status em que se encontra 

cada um dos sistemas representados nos modelos gráficos originados dos indicadores de 

sustentabilidade selecionados, expresso nas respostas dadas pelos agricultores às perguntas 

constantes do formulário aplicado nas campanhas de campo; surge daí o título: 

“potencialidades e desafios do Probiose”. A fim de facilitar a interpretação das representações 

espaciais, a seguir apresentadas, cabe inicialmente tecer alguns esclarecimentos:  

1. Deve-se considerar na leitura dos biogramas que quanto mais ampla e adjacente das 

bordas externas estiver localizada a área hachurada, melhor representado e mais próximo o 

sistema analisado ou unidade espacial estudada estará de atingir a “sustentabilidade” 

(ZAMPIERI, 2003).  

2. Os referidos modelos gráficos exigiram que os indicadores selecionados para as 

diferentes dimensões fossem valorados em escala crescente. Dessa forma, estabeleceu-se uma 

escala de valor que vai de 0,0 (zero) a 1,0 (um). A definição dos referidos pesos tomou como 

referência o trabalho de Sepúlveda et al. (2008), para os quais zero representa o nível de 

desempenho mínimo e um corresponde ao desempenho máximo. Dessa forma, os valores 

abaixo do umbral 0,5 devem ser considerados frágeis e, portanto, demandam alguma 

correção, enquanto o valor 1,0 é considerado um nível ótimo de sustentabilidade. 

3. Os biogramas seguem a escala de cores apresentada na Figura 19, a seguir, que 

adota o mesmo padrão utilizado na Tabela 6, constante da página 116, na qual encontra-se 

representado o SiaspBio - sistema de indicadores definido para o estudo. 

 

 

 

 

 

Figura 19: Cores utilizadas nos biogramas. 
Fonte: elaborado pela autora (2015). 
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3. Uma vez que nem todos os indicadores expressam relações positivas deve-se tomar 

cuidado com esse aspecto no momento de fazer a leitura dos biogramas, verificando-se na 

quinta coluna do SiaspBio, sintetizado na Tabela 6, a seguir, o tipo de relação equivalente a 

cada um dos indicadores.  

4. Sendo o objetivo central deste estudo avaliar a sustentabilidade do Programa 

Sergipano de biodiesel, os biogramas síntese proporcionam uma visão geral dos sistemas a 

partir da identificação dos níveis de desempenho de cada uma das dimensões: social, 

ambiental, econômica e institucional dos dois territórios onde foram realizadas as pesquisas 

de campo. Dessa forma, procede-se inicialmente a analise comparativa de cada uma das 

dimensões nos dois territórios e, em seguida, avalia-se o desempenho de cada um desses 

territórios em todas as quatro dimensões, de forma simultânea.  

5. Embora a análise comparativa entre os dois territórios (Alto Sertão e Sul Sergipano) 

leve em consideração a representação gráfica das quatro dimensões selecionadas a partir dos 

resultados apresentados nos biogramas, as informações obtidas por meio dos formulários 

aplicados junto aos demais elementos que integram a população de interesse para o estudo 

(representantes dos comitês diretivo, consultivo e cooperativas) consubstanciam as discussões 

constantes deste capítulo. 
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Tabela 6 – Sistema de indicadores para avaliar a sustentabilidade do programa de biodiesel – SiaspBio. 

Dimensão Critério Símbolo Indicador Relação Parâmetros 

 
Índice 
obtido 
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o 
S
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S1 Participação de mulheres Positiva 
Refere-se à inserção de mulheres em algumas das 
etapas do processo de produção do girassol, em relação 
ao total de produtores entrevistados no território.  

0,52 

S2 Inserção de jovens  Positiva 

Refere-se à inserção de jovens entre 18 e 25, anos de 
idade em algumas das etapas do processo de produção 
do girassol, em relação ao total de produtores 
entrevistados no território. 

0,41 
Q

u
al

id
a

d
e

 d
e

 v
id

a 

S3 Doenças ocupacionais Negativa 
Refere-se à ocorrência de doenças relacionadas ao uso 
de agrotóxico, em relação ao total de famílias dos 
produtores entrevistados no território. 

0,45 

S4 Segurança alimentar Positiva 
Refere-se à existência de cultivos alimentares 
consorciados com o girassol, em relação ao total de 
produtores entrevistados no território. 

0,70 

S5 Regularização fundiária Positiva 
Refere-se ao número de produtores que possuem a 
posse da terra, em relação ao total de produtores 
entrevistados no território. 

0 
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e
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S6 Aquisição de insumos Positiva 
Refere-se ao número de agricultores que adquiriram 
insumos para a produção de girassol, em relação ao 
total de produtores entrevistados no território.  

0 

S7 Grau de participação  Positiva 
Refere-se à participação dos agricultores nos eventos 
realizados pela cooperativa durante o ano, em relação 
ao total de produtores entrevistados no território. 

0,81 
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fr
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ra

 

S8 Veículo de carga  Positiva 

Refere-se à posse de veículo em número suficiente 
para transporte dos grãos produzidos para a Pbio, em 
relação ao total de produtores entrevistados no 
território. 

1 

S9 Silo para estocagem Positiva 

Refere-se à existência de silo em dimensão suficiente 
para estocagem de grãos produzidos no território, em 
relação ao total de produtores entrevistados no 
território. 

1 

Continua... 
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Tabela 6 – Sistema de indicadores para avaliar a sustentabilidade do programa de biodiesel – SiaspBio. 

Dimensão Critério Símbolo Indicador Relação Parâmetros 

 
Índice 
obtido 
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 A1 Prática de monocultivo Negativa 

Refere-se às propriedades onde não se verifica 
rotatividade de culturas, em relação à área total 
utilizada para cultivo de girassol, considerando os 
períodos de entressafra em relação ao total de 
produtores entrevistados no território. 

0,53 

A2 Manejo do solo Positiva 
Refere-se à prática de preparo mínimo do solo, em 
relação ao total de produtores entrevistados. 

0,98 
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A3 Disponibilidade hídrica Positiva 
Refere-se à existência de fontes de água em volume 
suficiente para uso na lavoura, em relação ao total de 
produtores entrevistados no território. 

0,70 

A4 Desperdício de água Negativa 

Refere-se à baixa eficiência de aplicação de água, à 
falta de manutenção dos sistemas de irrigação e ao 
manejo inadequado da água, em relação ao total de 
produtores entrevistados no território. 

0,24 
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A5 Descarte dos resíduos Negativa 
Refere-se às práticas inadequadas de destinação final 
dos resíduos gerados na agricultura, em relação ao total 
de produtores entrevistados no território. 

0,26 

A6 Destino dos efluentes Negativa 
Refere-se às práticas inadequadas de destinação final 
dos efluentes gerados na agricultura, em relação ao 
total de produtores do território entrevistados. 

0,87 

A7 Uso de agrotóxicos Negativa 
Refere-se ao uso de agrotóxicos utilizados no cultivo 
de girassol, em relação ao total de produtores do 
território entrevistados. 

0,42 
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V

e
ge

ta
l A8 Utilização de APPs Negativa 

Refere-se à existência de Áreas de Preservação 
Permanente utilizadas na agricultura, em relação ao 
total de produtores entrevistados no território. 

0,45 

A9 
Presença de áreas 

desmatadas 
Negativa 

Refere-se à existência de áreas desmatadas para o 
plantio de girassol, em relação ao total de produtores 
entrevistados no território. 

0,03 

Continua... 
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Tabela 6 – Sistema de indicadores para avaliar a sustentabilidade do programa de biodiesel – SiaspBio. 

Dimensão Critério Símbolo Indicador Relação Parâmetros 

 
Índice 
obtido 

 
E

co
n

ô
m

ic
a 

R
e

nt
a

bi
lid

ad
e 

E1 Produtividade Positiva 
Refere-se aos produtores que obtiveram produtividade 
satisfatória, com relação ao ano anterior. 

0,55 

E2 Lucratividade Positiva 

Refere-se aos produtores que obtiveram margem 
líquida (taxa de retorno) da produção de girassol, 
excetuando-se os custos com insumos e mão de obra, 
com relação ao ano anterior.  

0,39 
A

um
e

nt
o

 d
o

 P
od

e
r 

A
q

ui
si

tiv
o 

E3 Bens de consumo Positiva 

Refere-se à aquisição de bens de consumo pelos 
produtores após adesão ao programa, em relação em 
relação ao total de produtores entrevistados no 
território. 

0,52 

E4 Insumos e equipamentos Positiva 
Refere-se à aquisição de insumos e equipamentos pelos 
produtores após adesão ao programa, em relação ao 
total de produtores entrevistados no território. 

0,29 

E5 
Contratação de mão de 
obra 

Negativa 
Refere-se à contratação de mão de obra em alguma das 
etapas da produção de girassol, em relação ao total de 
produtores entrevistados no território. 

0,87 

A
ce

ss
o

 a
 

L
in

h
as

 d
e

 
C

ré
di

to
 E6 Posse de DAP Positiva 

Refere-se ao número de produtores que possuem DAP, 
em relação ao total de produtores entrevistados no 
território.  

1 

E7 Credito rural Positiva 
Refere-se ao número de produtores que acessaram 
recursos do Pronaf, em relação ao total de produtores 
entrevistados no território. 

0,58 

Continua... 
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Tabela 6 – Sistema de indicadores para avaliar a sustentabilidade do programa de biodiesel – SiaspBio. 

Dimensão Critério Símbolo Indicador Relação Parâmetros 

 
Índice 
obtido 

 
In

st
itu

ci
o

na
l 

G
e

st
ã

o 
d

os
 

C
o

nt
ra

to
s i1 Assistência técnica Positiva 

Refere-se à existência de ações de assistência técnica 
realizadas em relação ao total de produtores 
entrevistados no território. 

0,68 

i2 Extensão rural Positiva 
Refere-se á participação dos produtores em 
capacitações realizadas em relação ao total de 
produtores entrevistados no território. 

0,81 

E
fe

tiv
id

ad
e 

da
 

R
e

de
 d

e
 

G
o

ve
rn

an
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I3 
Acompanhamento do 
programa 

Positiva 
Refere-se à existência das visitas pelo Comitê Gestor 
do programa em relação ao total de produtores 
entrevistados no território s. 

0,68 

I4 Canais de comunicação Positiva 

Refere-se ao acesso dos produtores aos canais de 
comunicação (disseminação das ações e escuta aos 
produtores) disponibilizados pela rede em relação ao 
total de produtores entrevistados no território. 

0,34 

E
fic

á
ci

a
 d

o
 P

ro
gr

am
a I5 Satisfação com o contrato Positiva 

Refere-se ao nível de satisfação dos produtores com a 
atuação da Pbio (quantidade de sementes distribuídas, 
pontualidade na distribuição, valores pagos, 
pontualidade dos pagamentos) em relação ao total 
previsto em contrato. 

0,42 

I6 
Satisfação com a 
cooperativa 

Positiva 

Refere-se ao nível de satisfação dos produtores rurais 
com a atuação da cooperativa (assistência, processo 
decisório coletivo, nível de conversação, solução de 
conflitos, serviços disponíveis) em relação ao total de 
produtores entrevistados no território. 

0,50 

I7 
Satisfação com a 
governança 

Positiva 
Refere-se ao nível de satisfação dos agricultores com a 
atuação da rede de governança em relação ao total de 
produtores entrevistados no território. 

0,47 

Fonte: elaborado pela autora (2015) com base nos modelos de Zampieri (2003); Perico (2009). 
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6.1 DIMENSÃO SOCIAL   

 

6.1.1 Território Alto Sertão Sergipano 

  

 A Figura 20, gerada a partir dos dados obtidos nos formulários aplicados no Alto 

Sertão Sergipano demonstra que a inclusão social, inserção de jovens e de mulheres no 

Programa (s1, s2), atinge níveis razoáveis, entre 0,5 e 0,6, apontando para a necessidade de 

melhoria. Em relação à qualidade de vida, constata-se que a situação mais crítica diz respeito 

à regularização fundiária (s5), haja vista que nenhum dos agricultores assentados possui a 

titularidade da terra. Outro aspecto que também apresenta fragilidade diz respeito à 

autogestão, onde se verifica que nenhum dos agricultores teve acesso aos insumos (s6) 

necessários à produção agrícola. Em relação à infraestrutura a borda da figura atinge o limiar, 

indicando que o sistema alcança a situação desejada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 20 – Biograma da dimensão social – Território Alto Sertão  
Sergipano. 

 Fonte: elaborado pela autora (2015). 
  

De fato, em relação à infraestrutura, foi possível observar na cooperativa a existência 

de veículos e de maquinários (trator, plantadeira e colheitadeira), alguns dos quais fruto do 
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Projeto Manejo de Solos resultante de convênio formalizado entre a cooperativa e a Petrobras. 

Segundo os representantes da Cooprase os equipamentos existentes (Figura 21) são 

suficientes para atender à totalidade de agricultores atualmente inseridos no Programa. A 

locação dos maquinários assim como do transporte via cooperativa, custa para os agricultores 

cinqüenta por cento do valor que pagariam se tivessem que fazer a contratação 

individualmente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21 – Maquinários de propriedade da Cooprase. 
Fonte: arquivo particular (2014). 

  

Convém ressaltar que embora a quantidade de equipamentos disponíveis na 

cooperativa seja considerada suficiente para atender a todos os agricultores envolvidos no 

programa, o território é constituído de sete municípios e apenas em Poço Redondo, local onde 

está sediada a cooperativa, se observa atualmente a prática do cultivo de girassol, ou seja, no 

caso de aumento do número de agricultores os equipamentos serão insuficientes para suprir a 

demanda. É igualmente importante ressaltar que os trinta agricultores familiares que optaram 

por produzir girassol na safra de 2014 representam um universo muito pequeno, se 

considerado que hoje somente o Projeto de Assentamento da Reforma Agrária Jacaré 

Curituba, situado em Poço Redondo, concentra aproximadamente oitocentas famílias. 
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Em relação ao silo destinado à estocagem dos grãos (Figura 22) verifica-se que o 

espaço não é suficiente para armazenar uma produção superior à atual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Silo para estocagem de grãos no município de Poço Redondo. 
 Fonte: arquivo particular (2014). 
  

E embora se tenha constatado existir no município de Nossa Senhora da Glória outro 

depósito destinado a tal fim, dispondo de maior espaço do que o utilizado atualmente, este 

encontra-se localizado a 58 Km de distância da sede da Cooprase, que fica no município de 

Poço Redondo, e seu estado de conservação é precário (Figura 23).  De acordo com 

informações obtidas durante os trabalhos de campo, o prédio é de propriedade do município e 

está cedido à cooperativa, que não dispõe de recursos financeiros destinados à sua 

manutenção, tampouco de recursos humanos para gerenciá-lo.  

Segundo os representantes da cooperativa, nas safras em que houve maior produção 

todo o grão recolhido aguardava o transporte para a Pbio, situada no município de 

Candeias/BA, nesse local. À época, porém, a cooperativa não dispunha de veículo próprio 

para transportar o produto, razão pela qual havia a necessidade de se despender recursos para 

tal finalidade.    
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Figura 23 – Silo para estocagem de grãos no município de Nossa Senhora 
da Glória. 

 Fonte: arquivo particular (2014). 
   

 Ainda no que se refere à dimensão social, foi possível perceber que mesmo sendo 

possível realizar três plantios durante todo o ano, haja vista prática da agricultura irrigada, 

parte dos agricultores locais dão preferência à criação bovinocultura e caprinocultura, que 

segundo os informantes ainda é a atividade mais rentável. 

 Quanto à posse da terra, constata-se que os produtores assentados nesse território não 

possuem titulação definitiva. Segundo os informantes, o INCRA só fornece a documentação 

após dezoito anos. Ainda que a maioria dos assentamentos já tenham atingido o tempo para a 

emancipação, os recursos do governo federal destinados ao beneficiamento dos lotes não 

foram aplicados em sua totalidade. 

  

6.1.2 Território Sul Sergipano 

 

 O biograma da dimensão social gerado para o Território Sul Sergipano, constante da 

Figura 24, a seguir, sugere haver baixos níveis de inclusão social, tanto de mulheres (s1), onde 

se atinge um índice de 0,44, quanto de jovens (s2), onde o índice é de apenas 0,33. Em relação 

à qualidade de vida, o indicador s3, referente à ocorrência de doenças relacionadas ao uso de 
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agrotóxico gerou um índice de 0,5, considerado razoável, mas por se tratar de uma relação 

negativa entende-se que esse aspecto esteja sujeito a melhoria. No que se refere ao indicador 

s4, existência de cultivos alimentares consorciados, embora tenha sido gerado um índice de 

0,66, considerado aceitável, dada sua importância entende-se que esse aspecto também esteja 

sujeito a melhoria. Quanto à titularidade da terra (s5) a borda hachurada sequer aparece no 

biograma, indicando que os agricultores familiares assentados não detêm a posse da terra. 

Para o critério infraestrutura (s8, s9) a figura indica níveis próximos ao limiar, podendo ser 

interpretados como bons.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 24 – Biograma da dimensão social – Território Sul Sergipano. 
 Fonte: elaborado pela autora (2015). 
  
 

Em relação ao desempenho obtido no território Sul Sergipano referente à dimensão 

social, convém destacar que embora a infraeestrutura aparece no biograma como satisfatória, 

segundo relatos dos representantes da Cooperafir esse aspecto representa um dos gargalos 

para o avanço do Programa. Os problemas vão desde a ausência de equipamentos, como 

colheitadeira e batedeira, passando pela quantidade de trator, vez que se dispõe de apenas um 

para atender a todas as demandas dos agricultores, não limitadas ao cultivo de girassol, 

estendendo-se à impossibilidade de realização da colheita mecanizada nos consórcios com a 

laranja, até a falta de combustível para abastecer as máquinas. Assim, ainda que com custos 
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mais baixos do que os valores cobrados por terceiros, todas as despesas com esses itens são 

repassadas pela cooperativa aos agricultores. 

Outro aspecto passível de comentário diz respeito ao indicador s7, relacionado ao grau 

de participação, haja vista durante as campanhas de campo ter sido possível presenciar a 

realização de pelo menos três eventos relacionados ao cultivo do girassol (Figura 25), embora 

apenas doze agricultores tenham feito opção por essa cultura.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25 – Evento realizado na sede da Cooperafir.  
Fonte: arquivo particular (2014). 
 

Diferentemente do que ocorre no Alto Sertão, nesse território o silo utilizado para a 

estocagem de produtos encontra-se em boas condições e possui espaço suficiente para uma 

maior produção, como se verifica na Figura 26, a seguir. Sua localização, em povoado 

próximo à sede da cooperativa, também facilita o transporte dos grãos. 
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Figura 26 – Silo para estocagem de grãos no município de Indiaroba. 
Fonte: arquivo particular (2014). 

 

Na Tabela 7 encontram-se compilados os dados relativos à dimensão social dos dois 

territórios, permitindo a comparação do desempenho entre ambos de forma simultânea. Sua 

análise que os melhores índices foram obtidos no Território Alto Sertão Sergipano. 

 

Tabela 7 – Índices obtidos pelos territórios na dimensão social. 
 
 
 

s1 s2 s3 S4 s5 s6 s7 s8 s9 

Sertão 0,6 0,5 0,35 0,75 0 0 0,85 1 1 
Sul 0,44 0,33 0,55 0,66 0 0 0,77 1 1 
Total 0,52 0,41 0,45 0,70 0 0 0,81 1 1 
Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

Cabe chamar atenção para o fato de não ter se constatado, em ambos os territórios, 

nenhum agricultor pertencente à faixa etária entre dezoito e vinte e cinco anos, definida na 

pesquisa para enquadrar os jovens. De acordo com os informantes, o acesso à escola foi 

fundamental para a falta de interesse pela agricultura. Verifica-se, pois, que quase todas as 

famílias que foram alvo da pesquisa possuem pelo menos um filho que já concluiu o ensino 

médio, está empregado no comércio local ou cursa nível superior. Em relação às mulheres, 

sua participação no cultivo de girassol se dá apenas como coadjuvante. O trabalho na roça faz 

parte da divisão de tarefas com o marido, não havendo remuneração para tal tarefa. 
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6.2 DIMENSÃO AMBIENTAL 

 

6.2.1 Território Alto Sertão Sergipano 

 

O biograma da dimensão ambiental referente ao Território Alto Sertão Sergipano 

(Figura 27) revela que o sistema como um todo se encontra em equilíbrio, mesmo que se 

tenha atingido a situação ideal. E embora na maior parte da figura a área hachurada esteja 

afastada das bordas, cabe chamar atenção para o fato de apenas dois indicadores dessa 

dimensão apresentarem relação positiva, conforme detalhado na Tabela 4, constante da página 

116, justificando os baixos índices apresentados. Ainda assim, verifica-se que os indicadores 

a1, referente à pratica de monocultivo, a4, que diz respeito a desperdício de água e a7, 

atinente ao uso de agrotóxicos, estão próximos de 0,5, significando que esses aspectos 

necessitam ser ajustados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Figura 27 – Biograma da dimensão ambiental – Território Alto Sertão  
Sergipano. 

 Fonte: elaborado pela autora (2015). 
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Durante as conversas, os representantes da Cooprase afirmaram que o assentamento 

Jacaré Curituba possui Área de Reserva Legal devidamente registrada, sendo esta comum às 

diversas agrovilas. Conforme mostra a Figura 28, a seguir, a Área de Reserva Legal13 aparenta 

estar preservada. Em relação às Áreas de Preservação Permanente (APP) não houve indícios 

de que essas estivessem sendo utilizadas para o cultivo de girassol, ou sendo destinadas para 

qualquer outro tipo de cultura. De acordo com as respostas obtidas nos formulários aplicados 

junto aos agricultores, o cultivo do girassol é feito em áreas já utilizadas no plantio de culturas 

de ciclo curto. Isto ficou evidenciado durante as campanhas de campo nas quais foi possível 

verificar que não existem lotes inseridos em área de vegetação nativa, denotando a ausência 

de desmatamento. Por outro lado, foi possível observar que em função da pequena extensão 

das áreas cultiváveis e da rotatividade de culturas, o solo dos lotes pertencentes a esse 

assentamento acaba sendo explorado até a exaustão. Por essa razão alguns lotes encontram-se 

em situação de abandono. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
Figura 28 – Área de reserva legal do Assentamento Jacaré Curituba. 
Fonte: arquivo particular (2014). 

 

                                                           
13 Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12, 
com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a 
conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o 
abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa (Lei nº 12.651/2012).  
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Em relação ao uso da água, conforme já foi mencionado anteriormente, devido à baixa 

precipitação anual no território o cultivo de girassol pode ocorrer tanto por meio de 

agricultura de sequeiro quanto pelo sistema de irrigação. Ocorre que, em função da ausência 

de sistema de drenagem para a prática da agricultura irrigada, verifica-se em alguns lotes a 

ocorrência de solos salinizados. A implantação, assim como a gestão do referido sistema de 

irrigação é de responsabilidade da Codevasf. 

No que diz respeito à gestão de resíduos, apesar dos agricultores afirmarem que não 

fazem uso de agrotóxico para o cultivo do girassol, em relação ao uso dessas substâncias 

utilizadas para outras culturas, a prática mais comum de descarte das embalagens ainda é o 

soterramento. 

Nas visitas às áreas plantadas percebeu-se a predominância do monocultivo. Mesmo 

que durante as entrevistas os agricultores tenham afirmado que realizam o plantio do girassol 

associado a outra cultura,  na prática, em apenas duas áreas foi possível verificar o 

consorciamento entre o girassol e outra espécie. Em ambos os casos a associação estava sendo 

feita com o feijão. Vale salientar que o girassol pode ser consorciado com inúmeros produtos 

cultivados na região, entre elas a abóbora, a melancia e a macaxeira, entre outros.  

 

6.2.2 Território Sul Sergipano 

 

 O biograma gerado para a dimensão ambiental no território Sul Sergipano (Figura 29) 

demonstra que o sistema, de uma maneira geral, encontra-se em equilíbrio. Observa ainda que 

neste território não existem problemas relacionados à disponibilidade hídrica, tal como ocorre 

no território Alto Sertão. Apesar de na maior parte da figura área hachurada estar afastada das 

bordas, apenas dois indicadores dessa dimensão apresentam relação positiva, o que justifica 

os baixos índices obtidos. Ainda assim, verifica-se que os indicadores a4, referente ao 

desperdício de água e a7, que diz respeito ao uso de agrotóxicos, estão próximos de 0,5, 

enquanto que o indicador a1, relacionado à pratica de monocultivo, ultrapassa o índice 0,5, 

considerado regular, vindo suscitar que tais aspectos merecem maior atenção.   
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Figura 29 – Biograma da dimensão ambiental – Território Sul Sergipano. 
Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 No território Sul, diferentemente do Alto Sertão, o cultivo do girassol é feito 

exclusivamente pelo sistema de sequeiro. Por essa razão, ocorre apenas uma vez no ano. 

Como seu ciclo é de aproximadamente cento e vinte dias, inicia-se o plantio no mês de julho e 

procede-se a colheita no mês de setembro.  Tal prática, no entanto, foge à recomendação de 

técnicos da Embrapa. A partir de ensaios realizados no município de Umbúba, localizado no 

Território Sul Sergipano, Oliveira et al. (2010) detectaram que a maior média de rendimento 

dessa oleaginosa ocorre quando o plantio é realizado mais cedo. A partir daí, sugerem os 

autores como melhor época de plantio para esse município e adjacências, os primeiros quinze 

dias do mês de junho. 

 Ainda em relação a este território, não se verificou a presença de desmatamento e nem 

de intervenções relacionadas ao cultivo de girassol em APP. Pelo fato dos assentamentos 

ficarem relativamente afastados uns dos outros, as Áreas de Reserva Legal são 

individualizadas. Conforme informações obtidas dos representantes da Cooperafir as mesmas 

encontram-se preservadas. Entretanto, foi possível verificar durante as campanhas de campo, 

que no Assentamento Nicácio Rodrigues a Área de Reserva Legal é entrecortada pela estrada 

que dá acesso a alguns lotes, como se pode observar na Figura 30, o que concorre para a sua 

exposição. 
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Figura 30: Área de reserva legal entrecortada por estrada.  
Fonte: arquivo particular (2014). 

 

 Em relação à gestão de resíduos, embora não tenha sido relatado o uso de agrotóxico 

nos tratos culturais do girassol, tal como ocorre no Alto Sertão, as embalagens de produtos 

aplicados em outras culturas são igualmente enterradas após utilização. Chame-se atenção, no 

entanto, para o fato de no município de Indiaroba os agricultores estarem começando a 

incorporar a prática da agricultura orgânica, mediante a utilização de produtos feitos 

artesanalmente com matéria-prima disponível na própria região. 

Na Tabela 8 encontram-se compilados os dados relativos à dimensão ambiental dos 

dois territórios pesquisados, permitindo que se faça a comparação do desempenho entre 

ambos de forma simultânea. Sua análise indica que na dimensão ambiental, de uma maneira 

geral, o território Sul Sergipano obteve melhores índices. 

 

Tabela 8 – Índices obtidos pelos territórios na dimensão ambiental. 

 
 A1 A2 a3 a4 a5 a5 a7 a8 

 
a9 
 

Sertão 0,5 0,95 0,4 0,25 0,3 0,85 0,4 0,45 0,05 
Sul 0,55 1 1 0,22 0,22 0,88 0,44 0,44 0 

Total 0,53 0,98 0,70 0,24 0,26 0,87 0,42 0,45 0,03 
Fonte: elaborado pela autora (2015). 



 

 

 

132 

Como se pôde observar na Tabela 6, à exceção da disponibilidade hídrica (indicador 

a3), não houve grande variação nos dados obtidos nos dois territórios em relação à dimensão 

ambiental. Contudo, é importante ressaltar que segundo os representantes das cooperativas de 

ambos os territórios, além do fator climático, um dos empecilhos para que o plantio ocorra no 

tempo previsto, no caso do Alto Sertão mais de uma vez no ano, é a irregularidade no repasse 

das sementes pela Pbio (que depende do fornecimento por parte da Embrapa). Conforme os 

relatos, somente nos anos de 2011 e 2012 as sementes foram entregues em tempo hábil para 

que no Alto Sertão fossem realizadas duas safras/ano. 

De acordo com informação obtida de um dos representantes da Cooprase, cooperativa 

que atua no Alto Sertão, as sementes compradas à Pbio são produzidas por uma unidade da 

Embrapa sediada no Sul do país que atende à demanda de diversas regiões. Dessa afirmação 

depreende-se que entre outras dificuldades, questões relacionados ao fluxo de sementes 

(compra e distribuição) concorrem para que em Sergipe a produção do girassol seja pouco 

representativa. 

   

6.3 DIMENSÃO ECONÔMICA  

 

6.3.1 Território Alto Sertão Sergipano 

 

O biograma da dimensão econômica referente ao Território Alto Sertão (Figura 31) 

indica que esse sistema encontra-se em situação crítica. O melhor índice alcançado foi o do 

indicador e6, que diz respeito à existência de DAP. Em seguida aparece o indicador e5 

referente a custos com mão-de-obra, cujo índice obtido foi de 0,75, corresponde a uma relação 

negativa. Todos os demais índices indicam níveis críticos, especialmente o indicador e4, 

relativo à aquisição de bens e insumos com renda do cultivo de girassol, e o indicador e2, que 

avalia a lucratividade.  

 

 

 

 



 

 

 

133 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 31 – Biograma da dimensão econômica – Território Alto Sertão 
Sergipano. 
Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

O esquema gráfico acima revela que do ponto de vista econômico o Probiose está 

longe de atingir seu objetivo, haja vista até o momento não ter contribuído para melhorar ou 

ao menos complementar a renda do agricultor. Não se registrou no formulário aplicado junto 

aos agricultores uma indicação sequer de bem durável adquirido com a renda proveniente do 

cultivo do girassol desde a inserção dos referidos atores no Programa, do qual já fazem parte 

desde o ano de 2008.   

Conforme informação obtida de representantes da Cooprase, referindo-se à safra de 

2013, a baixa produção de girassol resultou da má qualidade das sementes, que não chegaram 

a germinar. Durante as campanhas de campo foi possível perceber a falta de entusiasmo dos 

agricultores para com o cultivo do girassol. Setenta por cento deles alegam não obterem lucro 

com o cultivo da oleaginosa, sendo a única vantagem de sua produção o aproveitamento do 

bagaço que sobra depois da retirada dos grãos de girassol, em destaque na Figura 32, a seguir, 

que é utilizado como ração para alimentar o gado. Ressalte-se que esse subproduto também é 

negociado como mercadoria pela cooperativa.  
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 Figura 32 – Resíduo do girassol após beneficiamento do grão pela Cooprase. 
 Fonte: arquivo particular (2014). 
 

Como antes mencionado, o território do Alto Sertão tem como principal atividade 

econômica a exploração pecuária, sendo assim, parte dos pequenos agricultores se voltam 

para a criação de animais. Até o ano de 2010 a renda era garantida pela venda de leite para o 

Programa de Aquisição de Alimentos na modalidade leite (PAA Leite), fruto de convênio 

entre os governos estadual e federal, por meio do MDS. Porém, com a extinção do programa 

se fez necessário buscar outro mercado.  

A saída encontrada foi o aumento da produção de gêneros alimentícios para 

fornecimento no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), cuja Lei nº 

11.947/09 determina que no mínimo trinta por cento do valor repassado para este fim seja 

utilizados na compra de itens provenientes da agricultura familiar. Hoje a Cooprase se destaca 

como um dos maiores fornecedores de macaxeira à vácuo do estado (Figura 33), de forma que 

muitos agricultores têm se voltado para o cultivo desse produto. 

Outra saída encontrada pelos agricultores para substituir a renda anteriormente obtida 

com a venda do leite foi o aumento da produção de frutas, verduras e hortaliças que, também 

intermediada pela cooperativa, são vendidas para os pequenos comerciantes locais e para os 

supermercados atacadistas da região e também de Aracaju, capital do estado. 
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Figura 32 – Macaxeira à vácuo comercializada pela  
Cooprase. 
Fonte: arquivo particular (2014).  

        

6.3.2 Território Sul Sergipano 

 

O biograma referente à dimensão econômica, gerado a partir dos dados constantes dos 

formulários aplicados junto aos agricultores do Território Sul Sergipano (Figura 34), 

apresentado a seguir, indica que assim como ocorre no Território Alto Sertão, o sistema 

econômico encontra-se em situação crítica. Como é possível observar, o melhor índice 

alcançado foi o do indicador e6, referente à existência de DAP. Em seguida aparece o 

indicador e5, cuja relação é negativa e no qual atingiu-se o índice de 0,75, demonstrando que 

os produtores tiveram que pagar mão-de-obra em alguma das etapas do cultivo do girassol.  

Todos os demais índices apresentam níveis críticos, especialmente o indicador e4, que 

se refere à aquisição de bens e insumos com renda proveniente do cultivo de girassol e o 

indicador e2, o qual diz respeito à lucratividade.  
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Figura 34 – Biograma da dimensão econômica – Território Sul Sergipano. 
Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 É importante ressaltar que no Território Sul, diferentemente do que ocorre no Alto 

Sertão, os agricultores não necessitam pagar pelas sementes de girassol, estas são repassadas 

pela Pbio sem nenhum custo. Ainda assim, o grupo que compôs a amostra da pesquisa não se 

mostrou estimulado a continuar trabalhando com essa cultura; a principal alegação para isto é 

o fator lucratividade. A única vantagem apontada pelos agricultores para o cultivo do girassol 

é o melhoramento do solo.  

Mesmo após a colheita da oleaginosa a área continua preparada para receber outras 

culturas, relatam alguns agricultores, dando como exemplo a macaxeira, cuja produtividade 

aumenta consideravelmente quando cultivada em áreas já utilizadas com girassol. Outro 

exemplo é o da apicultura. Segundo um dos agricultores entrevistados, quando na presença do 

girassol o mel produzido pelas abelhas aumenta em quantidade e em qualidade. A Figura 35, 

na sequência, retrata parte do processo de polinização do girassol por esse inseto. 
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Figura 35 – Abelhas em visita ao capítulo do girassol. 
Fonte: arquivo particular (2014). 

 

Na Tabela 9, abaixo, encontram-se compilados os dados relativos à dimensão 

econômica dos dois territórios pesquisados, permitindo que se faça a comparação do 

desempenho entre ambos de forma simultânea. Sua análise indica que na dimensão 

econômica, de uma maneira geral, o território Sul Sergipano obteve melhores índices. 

 

Tabela 9 – Índices obtidos pelos territórios na dimensão econômica. 
 
 
 
 
           
 
                                                                                                                                        

Fonte: elaborado pela autora (2015). 
 

 e1 e2 e3 e4 e5 e6 
 

e7 
 

Sertão 0,55 0,45 0,5 0,25 0,75 1 0,5 
Sul 0,55 0,33 0,55 0,33 1 1 0,66 

Total 0,55 0,39 0,52 0,29 0,87 1 0,58 
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 Os índices obtidos na dimensão econômica, em ambos os territórios, refletem a 

situação de fragilidade do Programa. Como indicam os dados apresentados, o Probiose não 

tem conseguido gerar renda ou lucro para o agricultor, custear bens de consumo, insumos e 

equipamentos, tampouco estimular o acesso aos recursos do Pronaf.  

 De acordo com relato do presidente da Cooprase, ainda que pagando apenas cinquenta 

por cento do valor da semente, os ganhos dos produtores não cobrem os custos referentes ao 

preparo do solo e à colheita; tais despesas só seriam custeadas se o próprio agricultor fizesse o 

processamento da sua produção, aproveitando o bagaço como ração para o gado.  

 Segundo esse informante, para o cultivo do girassol compensar financeiramente o 

ideal seria que a cooperativa adquirisse uma esmagadora. No entanto, para pleitear recurso 

para tal fim precisaria haver uma produção de no mínimo 25 a 30 t/ano, muito distante da 

situação atual. Hoje o agricultor familiar sertanejo planta em no máximo uma, duas tarefas de 

terra, das quais se obtém uma média de apenas dez a vinte sacos de grãos, quantidade que 

para os órgãos públicos ou agências financiadoras não justifica a obtenção do referido 

maquinário.  

 Ressalte-se que o valor de mercado do grão de girassol é calculado em função do 

preço da soja, que oscila de acordo com a bolsa de valores. Desse modo, depois que a 

cooperativa tira a nota fiscal do produto que será vendido à Pbio o preço cobrado não pode 

mais ser alterado; mesmo que no dia da entrega o valor da soja tenha subido. Chame-se 

também atenção para o fato de que o preço mínimo estipulado pela empresa para o quilo do 

grão é de R$ 0,60 (sessenta centavos), independentemente da soja estar sendo cotada para 

menos. 

  

6.4 DIMENSÃO INSTITUCIONAL 

 

6.4.1 Território Alto Sertão Sergipano 

 

 O biograma referente à dimensão institucional, Figura 36, gerado a partir dos dados 

obtidos no território do Alto Sertão demonstra níveis bons para os indicadores i1 e i2, que 

dizem respeito à assistência técnica e extensão rural, e i3, referente ao acompanhamento do 

programa. Porém, os indicadores i4, relativo aos canais de comunicação disponibilizados pela 
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rede, i5, relacionado à satisfação com os contratos e i7, satisfação com a governança, 

encontram-se abaixo do umbral 0,5, sendo por isso considerados frágeis. O indicador i6, que 

retrata o nível de satisfação com a cooperativa também aponta para a necessidade de correção.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Figura 36 – Biograma da dimensão institucional – Território Alto  
Sertão Sergipano. 
Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

Nas respostas obtidas por meio dos formulários aplicados junto aos agricultores ficou 

evidente o desconhecimento desses atores não apenas em relação às diretrizes do Probiose, 

mas também no que diz respeito às ações desenvolvidas pelas instituições constituintes da sua 

rede gerencial. 

O único canal de comunicação com os integrantes do arranjo institucional é, segundo 

os produtores, por meio da cooperativa. Ainda assim, foram mencionadas a Embrapa, Pbio, 

SergipeTec e o Sebrae, como aquelas instituições que têm demonstrado maior envolvimento 

com o Programa. Em relação aos contratos, todos os agricultores afirmaram desconhecer o 

seu teor e as suas cláusulas.  

Mesmo a cooperativa atuando como mediadora de todo o processo de negociação 

entre a Pbio e os agricultores, o grau de satisfação dos referidos atores para com o seu 

desempenho é considerado baixo. Segundo os informantes falta apoio e orientação por parte 

da Cooprase para que eles tenham acesso a linhas de crédito e financiamento que venham 

contribuir para o aumento da produção, possibilitando a melhoria da qualidade de vida. 

i1 

i2 

i3 

i4 i5 

i

i7 
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6.4.2 Território Sul Sergipano 

 

O biograma da dimensão institucional referente ao território do Sul Sergipano (Figura 

37) demonstra níveis razoáveis para os indicadores i1 e i2, que dizem respeito à assistência 

técnica e extensão rural, e i3, referente ao acompanhamento do programa. Todos os demais 

indicadores apresentaram valores abaixo do umbral 0,5, sendo dessa forma considerados 

frágeis. O indicador i6, que diz respeito ao nível de satisfação com a cooperativa, atingiu o 

índice 0,5, apontando igualmente para a necessidade de correção.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 Figura 37 – Biograma da dimensão institucional – Território Sul  

Sergipano. 
Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

Da mesma forma que acontece no Alto Sertão, no território Sul o grau de satisfação 

dos agricultores para com a governança do Programa também é relativamente baixo. Segundo 

esses atores não há estímulo por parte do governo estadual ou municipal para que o Probiose 

se desenvolva.  

As respostas dadas pelos agricultores quando da aplicação dos formulários nas 

localidades desse território onde há cultivo de girassol deixou evidente a falta de 
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i3 

i4 i5 
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i7 
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conhecimento em relação ao Programa, ao menos com o nome Probiose, como também em 

relação aos seus objetivos e metas. 

Pôde-se ainda constatar que o único canal de comunicação entre os agricultores e a 

governança do Programa é a cooperativa; além dela as únicas instituições que se destacam, 

segundo esses atores são: Embrapa, Pbio, Banco do Brasil e SergipeTec. Em relação à atuação 

da cooperativa, segundo os informantes falta maior divulgação dos eventos e facilitação do 

acesso a linhas de crédito e financiamento.  

Na Tabela 10 encontram-se compilados os dados relativos à dimensão institucional 

dos dois territórios pesquisados, permitindo que se faça a comparação do desempenho entre 

ambos de forma simultânea. Sua análise indica que na dimensão institucional, de uma maneira 

geral, o território Sul Sergipano obteve melhores índices. 

 

Tabela 10 – Índices obtidos pelos territórios na dimensão institucional. 

 i1 i2 i3 I4 i5 i6 
 

i7 
 

Sertão 0,7 0,85 0,7 0,25 0,4 0,45 0,5 
Sul 0,66 0,77 0,66 0,44 0,44 0,55 0,44 

TOTAL  0,68 0,81 0,68 0,34 0,42 0,50 0,47 
Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

Os resultados obtidos com os indicadores da dimensão institucional para ambos os 

territórios revelam o quadro de fragilidade do Programa. As respostas dos agricultores para as 

questões de número 27, 28 e 29 do formulário de pesquisa constante do Apêndice A, que teve 

como objetivo avaliar o desempenho da governança e a atuação da RSB, em pouco diferiram 

umas das outras, deixando evidente que apenas três instituições têm efetivamente atuado no 

Probiose, quais sejam: Embrapa, Pbio e SergipeTec.  

As dificuldades enfrentadas no campo institucional foram da mesma maneira 

constatadas durante a aplicação dos formulários junto aos representantes das instituições no 

intuito de avaliar o grau de conhecimento que cada um detém acerca dos princípios, ações e 

metas propostas para o Programa, assim como dos resultados até então alcançados.   

No contato com os órgãos que compõem o Comitê Diretivo (representantes do 

governo do estado) que constituíram a amostra: Seagri, Semarh, Seplan e Sedetec constatou-
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se nítida falta de conhecimento e desinteresse dos agentes institucionais em relação ao 

Probiose.  

As respostas dadas às perguntas por parte desses agentes institucionais foram em sua 

maioria curtas e evasivas. Ficou igualmente claro que atualmente nenhuma das instituições 

que representam o poder público estadual na estrutura do Probiose possui um setor ou um 

coordenador específico para responder pelo Programa. Além disso, a maior parte dos técnicos 

que participaram das discussões iniciais com o objetivo de inserir o estado no PNPB já não 

trabalham mais no órgão ou não desenvolvem mais a mesma função dentro da estrutura do 

Governo, revelando que não há partição efetiva desses atores na rede.  

Em relação ao Comitê Executivo, confirmando o que foi relatado pelos agricultores 

dos dois territórios durante a aplicação do formulário, as instituições que demonstram maior 

grau de conhecimento, envolvimento e comprometimento com o Probiose foram a Embrapa, a 

Petrobras e o SergipeTec, especialmente os profissionais que atuam mais diretamente no 

Programa, além do Sebrae, que embora de forma tímida também demonstrou algum tipo de 

comprometimento com a governanaça. 

Ainda que a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e a Universidade Tiradentes 

(UNIT) não tenham constado do rol de indicações dos agricultores, segundo os representantes 

da Cooperafir essas instituições têm prestado grande contribuição mediante pesquisas 

desenvolvidas acerca das energias renováveis, entre as quais incluem-se os biocombustíveis.   

Conforme os representantes da Cooprase, merece destaque a atuação da Embrapa, que 

periodicamente promove encontros e dias de campo com o objetivo de disseminar os 

resultados de suas experiências para os agricultores. É importante destacar que há mais de 

cinco anos essa empresa vem mantendo uma relação de parceria com a cooperativa, mediante 

os experimentos voltados ao melhoramento das sementes de girassol realizados na Unidade 

Experimental implantada no Assentamento Jacaré Curituba (Figura 38) voltada ao 

desenvolvimento de cultivar que garanta maior produtividade. Ainda segundo os mesmos 

informantes está prevista por parte dessa instituição a implantação, no assentamento Jacaré 

Curituba, de um centro de pesquisa para o desenvolvimento de diversas tecnologias voltadas 

ao desenvolvimento da agricultura local.  
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 Figura 38 – Unidade Experimental da Embrapa no Alto Sertão Sergipano. 
 Fonte: arquivo particular (2014). 
  

Conforme depoimento do técnico da Embrapa responsável pela área, testes recentes 

identificaram uma cultivar capaz de produzir semente de girassol na proporção de até 4.500 

kg/ha. No caso da Pbio foi possível verificar que vem sendo feito um grande esforço para que 

os agricultores familiares aumentem a produção e possam cumprir com as cláusulas que 

regem os contratos, haja vista os recursos despendidos pela Petrobras com a manutenção do 

Programa.  

Em relação ao SergipeTec, embora esse órgão seja reconhecido pela maioria dos 

parceiros que compõem a rede como gestor do Programa, conforme depoimentos de 

representantes dessa instituição, sua função principal seria o de agente intermediador das 

relações com os demais parceiros, haja vista a maioria deles constituírem o Conselho da 

instituição. Os depoimentos dos representantes das quatro instituições que apresentam maior 

envolvimento com o programa subsidiaram a formulação do Quadro 8, a seguir. 
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Quadro 8 – Papel dos agentes envolvidos no desenho institucional do Probiose. 

Instituição Atuação na Fase Inicial do Programa 
 

Panorama Atual 
 

Embrapa 

Identificar a oleaginosa mais apropriada 
para as condições do estado, considerando o 
solo e clima (zoneamento de risco 
climático).  
 

Continua realizando pesquisas 
voltadas ao melhoramento das 
sementes de girassol com o objetivo 
de desenvolver um cultivar que 
garanta maior produtividade.  

Petrobras/Pbio 

Âncora do Programa, a ela coube a 
formalização dos contratos individuais com 
cada produtor, específicos para cada tipo de 
serviço (assistência técnica, repasse de 
sementes etc). Atualmente os contratos são 
gerenciados pelas cooperativas.  
 

Continua estimulando os 
agricultores familiares para que haja 
aumento da produção e, 
evidentemente, sejam cumpridas as 
cláusulas que regem os contratos. 
Formalização de outros convênios 
junto às cooperativas, a exemplo do 
Projeto Manejo de Solos. 

Sebrae 

Sebrae disponibilizou a infraestrutura 
necessária aos encontros promovidos pelo 
SergipeTec no sentido de divulgar as ações 
do Programa e trocar experiências com 
outras instituições, especialmente as 
universidades.   

Atende mediante demandas. Prevê 
para o ano de 2015 o 
desenvolvimento de trabalhos de 
consultoria e capacitações voltadas 
às cooperativas, em atendimento ao 
edital do MDA (Programa Mais 
Gestão), que possui uma linha de 
apoio para o programa de biodiesel. 

SergipeTec 

Juntamente com a Pbio, foi a instituição que 
atuou mais diretamente para a efetivação do 
Programa. Seu papel foi desde a 
intermediação entre as demais instituições, 
cujo auge foram os anos de 2008 e 2009, 
passando pela promoção de eventos e pela 
divulgação do Programa mediante a 
publicação de artigos. 

Atualmente não existem mais 
reuniões formais entre os parceiros 
da rede e as relações se dão 
diretamente entre a Pbio e as 
cooperativas 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 
 

 É importante destacar que os representantes das cooperativas igualmente apontaram 

deficiência na rede e identificaram a Embrapa e a Pbio como principais instituições parceiras. 

Para esses atores o governo não tem dado sua contribuição para o Programa, como tem 

ocorrido em outros estados. A frase a seguir, formulada pelo presidente da Cooprase revela a 

sua impressão em relação à atuação do estado: “[...] pensaram que ia dar rios de dinheiro, mas 

quando viram que não era isso, desistiram do Programa”. 
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6.5 COMPARATIVO ENTRE AS DIMENSÕES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 39 – Biograma síntese das dimensões – Território Alto Sertão 
Sergipano. 
Fonte: elaborado pela autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 40 – Biograma síntese das dimensões – Território Sul Sergipano. 
Fonte: elaborado pela autora (2015). 
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Os biogramas síntese das quatro dimensões selecionadas para avaliar a 

sustentabilidade do Programa de biodiodiesel nos dois territórios sergipanos onde suas ações 

se desenvolvem (Figuras 39 e 40) demonstram que as dimensões social, econômica e 

institucional apresentam fragilidade, demandando que sejam identificados os pontos críticos 

para que adotem medidas corretivas. Em relação à dimensão ambiental, verifica-se que o 

território Sul Sergipano atingiu o limiar da sustentabilidade, enquanto que o território Alto 

Sertão Sergipano apresentou um índice de 0,67, advertindo que nesse sistema o aspecto 

ambiental precisa de correções. Na Tabela 11, abaixo, encontram-se sintetizados os referidos 

índices.  

 

Tabela 11 – Grau de sustentabilidade do programa de biodiesel nos territórios. 

  

 
Social 

 
Ambiental Econômico Institucional  

Sertão 0,58 0,67 0,54 0,55 

Sul 0,52 1 0,57 0,57 
Fonte: elaborado pela autora (2015). 
 

Embora a dimensão ambiental tenha demonstrado atingir maior grau de 

sustentabilidade, em comparação com as demais, é importante chamar atenção para algumas 

questões que interferem na sua manutenção, a exemplo da prática de consorciamento, que não 

vem sendo adotada com regularidade pelos agricultores de ambos os territórios; do sistema de 

irrigação por gotejamento, realizado no Alto Sertão, que acarreta em perda de água por 

evaporação e da adoção do girassol como única cultura para a produção do biodiesel 

(monocultura), quando as pesquisas demonstram existir outras matérias-primas, a exemplo da 

mamona, que também são passíveis de serem produzidas no estado. 

Questões relacionadas à conservação do solo como a rotatividade de culturas e o 

tempo de pousio, assim como o processo de salinização que já se verifica no Alto Sertão, são 

aspectos relacionados à dimensão ambiental que precisam ser constantemente monitorados. 

Além dos fatos já relatados o Alto Sertão se depara com um novo desafio para a 

manutenção do cultivo de girassol nesse território, que impõe a adoção de medidas urgentes e 

eficazes para a que a produção de girassol possa ser mantida. Trata-se de evitar a destruição 

da planta por uma espécie de pássaro que se alimentam dos grãos dos capítulos. As figuras 41 

e 42 a seguir, referentes à safra de 2014 retratam a situação.  



 

 

 

147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 41 – Capítulo de girassol íntegro – Sul Sergipano. 
Fonte: arquivo particular (2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 42 – Capítulo de girassol destruído por pássaro – Alto Sertão Sergipano. 
Fonte: arquivo particular (2014). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Outros pesquisadores poderão, usando a mesma base conceitual utilizada, chegar  

a resultados e conclusões semelhantes. Certamente, as conclusões 

não serão exatamente as mesmas, pois cada pesquisador 

 carrega consigo um conjunto de conhecimentos 

e uma história pessoal que acabam de alguma 

 maneira influenciando a observação,mesmo que a 

 base  conceitual utilizada (modelo geral) seja a mesma. Dessa forma,  

podemos esperar conclusões semelhantes, mas com pontos de vista distintos”. 

 

((((IAROZINSKIIAROZINSKIIAROZINSKIIAROZINSKI    NETO NETO NETO NETO et et et et al.al.al.al., , , ,     2010)2010)2010)2010)    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Adotando um olhar sistêmico, procurou-se neste estudo articular as diferentes 

temáticas que envolvem a transição energética, desde um nível macro, materializado nas 

questões de ordem geopolítica, até o nível micro, constituído pelas ações que se dão nos 

territórios. 

Nesse trajeto, foram inicialmente elencadas as razões que justificam a incorporação 

das energias renováveis em escala mundial, entre elas a energia da biomassa, avaliando suas 

repercussões em escala global e buscando captar os principais gargalos enfrentados pelo 

Brasil para assumir a liderança na produção mundial de biocombustíveis. 

Posteriormente, voltou-se a atenção para o estado de Sergipe, onde se tomou como 

ponto focal a sua capacidade de efetivamente contribuir com a produção de matéria-prima 

voltada à prospecção de biodiesel no contexto geral do país. 

Para isto foi necessário conhecer a estrutura de governança e compreender a forma 

como está organizada a rede que compõe o Programa de biodiesel nas suas versões nacional e 

estadual, chegando-se à conclusão de que ambos os modelos se caracterizam como redes 

verticais, sendo as relações entre os diversos atores constituídas por “laços fracos”. 

Na tentativa de comprovar a hipótese previamente estabelecida recorreu-se à definição 

de indicadores de sustentabilidade, a aplicação de formulários de pesquisa junto aos 

agricultores, à observação sistemática e à escuta dos elementos que constituem a estrutura de 

governança e dos representantes das cooperativas envolvidas diretamente nas ações do 

Programa. 

A análise dos índices gerados pelo conjunto de indicadores selecionados para as 

dimensões social, ambiental, econômica e institucional do Probiose (SiaspBio) permite 

afirmar que à exceção da dimensão ambiental, no território Sul Sergipano em especial, os 

índices obtidos nas demais dimensões são desalentadores. Revelam que no estado de Sergipe 

o cultivo de girassol não tem refletido na renda dos agricultores familiares, tampouco servido 

para melhorar a qualidade de vida. Agrava a situação, o fato de não existir uma única 

instituição que assuma a missão de acompanhar e monitorar o Programa. Assim, as suas ações 

vão se desenvolvendo ao sabor do improviso. 
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Chegou-se também à conclusão de que por não existir de direito o Probiose está 

sujeito a rupturas e descontinuidades. O fato de não ser institucionalizado como Programa, 

tampouco como Política, explica, aliás, o não envolvimento da esfera governamental, que 

claramente tem se mantido equidistante deixando que o SergipeTec e a Pbio assumam o 

comando de suas ações. Evidentemente que, diante da constatação de inexistência do 

programa, também se pode afirmar que não exista governança ou rede. 

Corroborado a hipótese de que do bom desempenho da governança (dimensão 

institucional), à qual cabe o papel de coordenação, monitoramento e avaliação, depende a 

sustentabilidade do “Programa” nas demais dimensões: social, ambiental e econômica, 

admite-se que os baixos índices de sustentabilidade do “Programa” em Sergipe deve-se em 

grande medida à ausência de governança e à fragilidade da rede, elementos essenciais à sua 

gestão. 

Não se tem aqui a ideia de desvalorizar ou desmontar o processo de construção que se 

deu até o momento, especialmente por parte do SergipeTec, cujo esforço para manter o 

controle do que chama de rede é evidente, mas sim de expor a omissão do Estado em relação 

a um tema real e emergente, tal como se apresenta a transição de matriz energética, haja vista 

que a continuar da forma que se apresenta atualmente a tendência será que a curto prazo o 

“Programa” venha sucumbir. 

Por outro lado, observa-se o esforço dos líderes das cooperativas dos dois territórios 

foco da análise para manter no estado o cultivo de girassol, propondo-se esses atores a 

assumir a condução de um processo no qual os agricultores passem de meros repassadores de 

grãos para processadores e fornecedores de matéria-prima para o mercado, ou seja, passem a 

ocupar outros nichos da cadeia produtiva.   

Compreende-se, contudo, que uma outra saída para que o “Programa” se mantenha, 

consolide-se e passe a funcionar com níveis aceitáveis de sustentabilidade é promover a 

adoção de medidas, tais como: 

1. Criação de um grupo de trabalho envolvendo diversas instâncias da esfera pública e 

da sociedade civil para formatação de um desenho, com regras e princípios previamente 

estabelecidos, que realmente possibilite a inserção do estado na matriz energética do 

biodiesel; 
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2. Promoção da institucionalização do Programa, com a aprovação de lei, a fim de que 

passe a ser uma Política de Estado, imune à descontinuidade política; 

3. Investimentos em pesquisas voltadas ao aproveitamento de fontes graxas não 

alimentícias e residuais para a produção de biodiesel; 

4. Realização de zoneamento agrícola de outras culturas, a fim de que se possa 

diversificar as matérias-primas; 

5. Investimentos em pesquisas para aproveitamento de subprodutos; 

6. Implantação de cursos de formação voltados ao fortalecimento da cadeia produtiva 

de biodiesel no estado; 

7. Apoio às cooperativas na aquisição de esmagadora destinada ao processamento de 

grãos, vindo a contribuir para o aumento da renda e a inclusão de jovens e mulheres na cadeia 

produtiva; 

8. Aperfeiçoamento da estrutura de governança, incluindo no seu arranjo institucional 

os poderes públicos estaduais e municipais, instituições financeiras, Conselho Estadual de 

Segurança Alimentar e Nutricional, além de representantes da agricultura familiar; 

9. Aperfeiçoamento da rede de biodiesel; 

10. Utilização do SiapBio para realização de monitoramento sistemático; 

 11. Constituição de um pólo de biodiesel.  

Finalizo esta tese convicta de que as dimensões da sustentabilidade separam-se por 

uma tênue linha imaginária. Por essa razão, pode-se afirmar que o sucesso do Programa só 

poderá ser alcançado se sobre ele for lançado um olhar sistêmico, capaz de simultaneamente 

captar as inúmeras relações que o envolvem e o condicionam. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

(Doutorado PRODEMA) 

APÊNDICE A 
 

FORMULÁRIO APLICADO JUNTO AOS REPRESENTANTES DE INS TITUIÇÕES 
 
 
 
 
 

 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DOS 
REPRESENTANTES DE INSTITUIÇÕES 

 
Pesquisa: Sustentabilidade do Programa de Biodiesel em Sergipe 
Pesquisadora responsável: Maria Luiza Rodrigues de Albuquerque Omena 
 
 
Prezado Senhor (a), 
 
 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário(a), de uma pesquisa 
que busca avaliar o grau de sustentabilidade (social, ambiental, econômica e institucional)  do 
Programa de Biodiesel do Estado de Sergipe. Para isto, estamos levantando informações sobre 
o Programa e a sua estrutura de governança. 

Ressaltamos que, no caso de aceitar fazer parte desta pesquisa, o senhor (a) responderá 
um formulário contendo questões sobre os temas mencionados, as suas respostas serão 
gravadas para fins de registro e a poderemos lhe fotografar para uso em trabalhos gráficos 
ligados a esta pesquisa, que poderão ser transmitidas e difundidas por prazo indeterminado, 
sem limites de território e sem que seja pago qualquer tipo de remuneração.    

Esclarecemos, no entanto, que caso prefira, sua identidade será mantida em absoluto 
sigilo e que a assinatura deste termo não lhe impede de solicitar esclarecimentos sobre 
qualquer questão relacionada ao formulário, como também não interfere na sua opção por 
desistir de participar da pesquisa no momento que desejar. 

Assim, se está claro para o senhor (a) a finalidade desta pesquisa e se concorda em 
participar, peço que assine este documento.  

 
 

Meus sinceros agradecimentos por sua colaboração. 
 
 

Local e data. 
 
 
 

_____________________________________ 
 
CPF: 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
 
 

INSTITUÍÇÃO:  
 

DADOS DO INFORMANTE 
 

NOME:                                                                                                IDADE: 
 
FORMAÇÃO:                                                            FUNÇÃO:  
 

 
BLOCO I – INFORMAÇÕES SOBRE O PAPEL DA INSTITUIÇÃO 

 
 

01. Quanto tempo faz que você atua nessa função? 
 
02. Quais as suas atribuições no âmbito do Programa? 
 
03. Você tem conhecimento do que ocorreu no Programa antes de você assumir esta função? 
 
 

BLOCO II – INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA 
 
 

04. Você sabe informar quantos produtores participaram do Programa desde a sua formalização? 
  

Ano Município 
Cadastrados  

(com contrato) 
Área plantada 

(há) 
Produção t. 

2008     
2009     
2010     
2011     
2012     
2013     
2014     

 
05. Quais os pressupostos e objetivos que conduzem o Programa?  
 
06. Quais os marcos regulatórios do Programa? 
 
07. O que levou os produtores a participarem do Programa? 
 
08. Com que periodicidade você vai ao campo, ver de perto a produção? 
 
09. Quais os mecanismos/ferramentas de monitoramento utilizados? 
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BLOCO III– INFORMAÇÕES SOBRE A REDE 
 

 
10. Cite as instituições que participam da rede, indicando suas atribuições. 

Instituição Papel 
Grau de envolvimento 

Alto Médio Baixo 
     
     
     
     
     
     
     

 
 

11. Indique a periodicidade das reuniões e os temas discutidos. 

Temas discutidos Quantidade 
Local dos 
encontros 

Periodicidade 
Anual Semestral Semanal 

Participação      
Promoção de direitos      
Desenvolvimento local      
Diálogo de saberes      
Apoio logístico (infra 
estrutura) 

     

Linhas de crédito      
Descumprimento do 
contrato 

     

Assistência técnica      
Selo Combustível 
Social 

     

Produtividade      
Acesso à terra      

 
12. A rede opera como rede de fato? O que pensa neste sentido? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

(Doutorado PRODEMA) 

APÊNDICE B 
 

FORMULÁRIO APLICADO JUNTO AOS REPRESENTANTES DE  
COOPERATIVAS 

 
 

 
 

 
 
 
 
    

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DOS 
REPRESENTANTES DE COOPERATIVAS 

 
Pesquisa: Sustentabilidade do Programa de Biodiesel em Sergipe 
Pesquisadora responsável: Maria Luiza Rodrigues de Albuquerque Omena 
 
 
Prezado Senhor (a), 
 
 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário(a), de uma pesquisa 
que busca avaliar o grau de sustentabilidade (social, ambiental, econômica e institucional)  do 
Programa de Biodiesel do Estado de Sergipe. Para isto, estamos levantando informações sobre 
o Programa e a sua estrutura de governança. 

Ressaltamos que, no caso de aceitar fazer parte desta pesquisa, o senhor (a) responderá 
um formulário contendo questões sobre os temas mencionados, as suas respostas serão 
gravadas para fins de registro e a poderemos lhe fotografar para uso em trabalhos gráficos 
ligados a esta pesquisa, que poderão ser transmitidas e difundidas por prazo indeterminado, 
sem limites de território e sem que seja pago qualquer tipo de remuneração.    

Esclarecemos, no entanto, que caso prefira, sua identidade será mantida em absoluto 
sigilo e que a assinatura deste termo não lhe impede de solicitar esclarecimentos sobre 
qualquer questão relacionada ao formulário, como também não interfere na sua opção por 
desistir de participar da pesquisa no momento que desejar. 

Assim, se está claro para o senhor (a) a finalidade desta pesquisa e se concorda em 
participar, peço que assine este documento.  

 
 

Meus sinceros agradecimentos por sua colaboração. 
 
 

Local e data. 
 

_____________________________________ 
 
CPF: 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

INSTITUÍÇÃO: 
 

 
DADOS DO INFORMANTE 

 
NOME:                                                                                                IDADE: 
 
FORMAÇÃO:                                                            FUNÇÃO:  
 

 
BLOCO I – INFORMAÇÃO SOBRE ATUAÇÃO DA COOPERATIVA 

 
01. Quanto tempo faz que você atua nessa função? 
 
02. Quais as suas atribuições no âmbito do Programa? 
 
03. Você tem conhecimento do que ocorreu no Programa antes de você assumir esta função? 
 
 

BLOCO II – INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA 
 

04. Você sabe informar quantos produtores participaram do Programa desde a sua 
formalização? 
  

Ano Município 
Cadastrados (com 

contrato) 
Área 

cultivada 
Produção t. 

2008     
2009     
2010     
2011     
2012     
2013     
2014     

 
05. Quais os pressupostos e objetivos que conduzem o Programa?  
 
06. Quais os marcos regulatórios do Programa? 
 
07. O que levou os produtores a participarem do Programa? 
 
08. Com que periodicidade você vai ao campo, ver de perto a produção? 
 
09. Quais os mecanismos/ferramentas de monitoramento utilizados? 
 
 

BLOCO III – INFORMAÇÕES SOBRE A REDE 
 
10. Cite as instituições que participam da rede, indicando suas atribuições. 



172 
 

 

 

Instituição Papel 
Grau de envolvimento 

Alto Médio Baixo 
     
     
     
     
     
     
     

 
11. Indique a periodicidade das reuniões e os temas discutidos. 

Temas discutidos Quantidade 
Local dos 
encontros 

Periodicidade 
Anual Semestral Semanal 

Participação      
Promoção de direitos      
Desenvolvimento 
local 

     

Diálogo de saberes      
Apoio logístico (infra 
estrutura) 

     

Linhas de crédito      
Descumprimento do 
contrato 

     

Assistência técnica      
Selo Combustível 
Social 

     

Produtividade      
Acesso à terra      

 
12. A rede opera como rede de fato? O que pensa neste sentido? 
 
 

BLOCO IV – INFORMAÇÕES SOBRE A REALIDADE LOCAL 
 

13. Qual a condição das terras onde tem se dado o cultivo de girassol, em relação à estrutura 
fundiária? 
 
14. Qual o volume de produção obtido a cada safra? 
 
15. Qual a sua opinião sobre o cumprimento dos itens constantes do contrato dos agricultores 
(semente, assistência técnica, etc.) por parte da Pbio? 
 
16. Quais os ganhos reais dos agricultores com o Programa? 
 
17. Como o Programa influenciou no acesso a créditos rurais? 
 
18. As ações do Programa trouxeram alguma contribuição para o 
cooperativismo/associativismo? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

(Doutorado PRODEMA) 

APÊNDICE C 
 

FORMULÁRIO APLICADO JUNTO AOS AGRICULTORES FAMILIAR ES 
 

 
 
 
 

 
 

    
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DOS AGRI CULTORES 
 
 
Pesquisa: Sustentabilidade do Programa de Biodiesel em Sergipe 
Pesquisadora responsável: Maria Luiza Rodrigues de Albuquerque Omena 
 
 
Prezado Senhor (a), 
 
 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário(a), de uma pesquisa 
que busca avaliar o grau de sustentabilidade (social, ambiental, econômica e institucional)  do 
Programa de Biodiesel do Estado de Sergipe. Para isto, estamos levantando dados sobre as 
condições de vida da sua família, as interferências nos recursos naturais (solo, água, matas) 
relacionadas à produção de girassol, a situação econômica da sua produção e propriedade, 
assim como as suas impressões sobre a rede que gerencia o programa. 

Ressaltamos que, no caso de aceitar fazer parte desta pesquisa, o senhor (a) responderá 
um formulário contendo questões sobre os temas mencionados, as suas respostas serão 
gravadas para fins de registro e a sua propriedade será fotografada para uso em trabalhos 
gráficos ligados a esta pesquisa, podendo ser transmitidas e difundidas por prazo 
indeterminado, sem limites de território e sem cobrar qualquer tipo de remuneração.    

Esclarecemos, no entanto, que a sua identidade será mantida em absoluto sigilo e que a 
assinatura deste termo não lhe impede de solicitar esclarecimentos sobre qualquer questão 
relacionada ao formulário, como também não interfere na sua opção por desistir de participar 
da pesquisa no momento que desejar. 

Assim, se está claro para o senhor (a) a finalidade desta pesquisa e se concorda em 
participar, peço que assine este documento.  

 
 

Meus sinceros agradecimentos por sua colaboração. 
 

Local e data. 
 
 

_____________________________________ 
 
 

CPF: 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

(Doutorado PRODEMA) 

 
 

 
 
 
 
Número do formulário de pesquisa ___|___|___                    Data de aplicação 
____/____/______  
 
Assentamento ____________________________________________________________ 
Município _________________________________________________                               
 
Território: 
 

01. Sul Sergipano  02. Centro-Sul Sergipano   03. Agreste Central Sergipano     
04. Médio Sertão Sergipano     05. Alto Sertão Sergipano 

 
 

PARTE I 
 

DADOS GERAIS DO AGRICULTOR CONTRATADO E DO ESTABELE CIMENTO 
 

 
001. Nome do informante (facultativo)  
 
_________________________________________________________________________  
 
002. Tempo como agricultor 
 
01. um ano ou menos     02. dois anos     03. três anos    04. quatro anos    05. cinco 
ou mais 
 
003. Tempo de participação no programa   
 
01. um ano ou menos  02. dois anos  03. três anos  04. quatro anos  05. cinco anos 
ou mais 
 
004. Extensão da propriedade  
 
01. um há ou menos   02. dois ha       03. três ha     04. quatro há      05. cinco há ou mais 
 
005. Motivação para a produção de girassol? 
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APÊNDICE D 

 

IMAGENS DAS PÁGINAS DE ACESSO AO SABIDO (MDA) 

 

 

Sítio da Secretaria de Agricultura Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

    Login de acesso ao Sabido 
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APÊNDICE E 

TELA DE APRESENTAÇÃO DO PNPB NOS PORTAIS DOS MINISTÉRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Site do MME                                                                                                              Site do MCTI 

 



 

183 
 

TELA DE APRESENTAÇÃO DO PNPB NOS PORTAIS DOS MINISTÉRIOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site do MDA                                                                                                              Site do MAPA 
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APÊNDICE F 
 

TELA DE APRESENTAÇÃO DA REDE BIODIESEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site da Rede Biodiesel 
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APÊNDICE G 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2009 – SERGIPETEC  
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APÊNDICE H 

SISTEMA DE PROCESSOS AGRO-ENERGÉTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

187 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS
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ANEXO A 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO – ATIVIDADES DE CAMPO – ALTO S ERTÃO SERGIPANO 

Equipamentos Adquiridos por Meio de Convênios Federais e Estaduais 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO – ATIVIDADES DE CAMPO – ALTO S ERTÃO SERGIPANO 

Visita à Sede da Cooprase e Áreas de Cultivo do Girassol   
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REGISTRO FOTOGRÁFICO – ATIVIDADES DE CAMPO – ALTO S UL SERGIPANO 

Atividades Produtivas Desenvolvidas pela Cooperafir 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO – ATIVIDADES DE CAMPO – SUL SE RGIPANO 

Conversas com Agricultores e Representantes de Instituições  
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ANEXO B 

LINHAS DE AÇÃO DO PNPB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


