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RESUMO 
 

 
O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise sócio – econômica para a 

implantação de uma usina de biodiesel no estado do Maranhão, para isto foram 
considerados conceitos técnicos, econômicos e sócio – ambientais. Para a 
implantação da usina de biodiesel no Maranhão, foi realizado um levantamento 
das principais matérias-primas disponíveis, visando a seleção da matéria prima 
mais promissora, bem como das regiões favoráveis para a produção do biodiesel. 
Após, foi analisada a mão de obra disponível e a existência de cooperativas na 
potencial região de instalação da usina de biodiesel. Na sequência, foi feita uma 
análise econômica da produção de biodiesel e ao final foi estimado o impacto 
sócio – econômico para os membros da cooperativa com a implantação da usina 
de biodiesel na região. Ainda, baseado nos custos fixos e variáveis, receitas 
financeiras e payback, dentro da previsão de vendas do biodiesel e seus 
subprodutos, foi analisada o enquadramento do empreendimento na linha de 
crédito do PRONAF e realizada sua simulação. Baseado nos resultados obtidos 
foi possível concluir que a usina de produção de biodiesel, a partir do uso do óleo 
de babaçu, na região do Médio Mearim é sócio - economicamente viável, 
considerando a venda do biodiesel e dos subprodutos provenientes do coco de 
babaçu. 
 
Palavras chave: Babaçu. Biodiesel. Cooperativas. Desenvolvimento 
sustentável.    
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ABSTRACT 
 
 
The aim of this study was to conduct a socioeconomic analysis to implement a 
biodiesel plant in the state of Maranhao. Therefore, it was considered the 
technical, economical and socio-environmental concepts. In order to implement 
the biodiesel plant a survey was conducted to identify the main raw materials, as 
well as the suitable location for the biodiesel facilities. In addition to that, it was 
examined the available workforce and any cooperatives that may exist in the 
region where the biodiesel plant is going to be located. It was also made an 
economic analysis for the productivity of biodiesel and an estimated      
socioeconomic impact to the cooperative members if implementing the biodiesel 
plant in the region. Furthermore, based on the fixed and variable costs, revenue 
and payback, within the expected sales of biodiesel and its by-products, it was 
studied if the project could be financed by the PRONAF program; hence, it was 
held some simulations. Based on the final results, the study shows that 
implementing the biodiesel plant in the Médio Mearim can be considered 
socioeconomic viable, in terms of sale of biodiesel and by-products from babassu 
nut.  
 
 
Keywords: Babassu. Biodiesel. Cooperatives. Sustainable development.    
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1. INTRODUÇÃO 

 

Apesar do recente destaque que o uso energético de óleos vegetais vem 

recebendo nas mídias nacional e internacional, esta é uma idéia antiga, que foi 

inicialmente sugerida no final do século XIX quando Rudolph Diesel, inventor do 

motor a combustão por compressão interna (motor do ciclo Diesel), utilizou em 

seus ensaios petróleo, álcool e óleo de amendoim como combustíveis (KNOTHE 

et al , 2005). No entanto, devido ao baixo custo e alta disponibilidade do petróleo 

na época, esta matéria-prima fóssil se consagrou na matriz energética mundial 

como principal fonte de combustíveis líquidos.  

Atualmente, a maior parte de toda energia consumida no mundo é 

proveniente de fontes derivadas de petróleo, sendo o óleo diesel uma de suas 

principais frações. No entanto, em diversos momentos do século XX, 

principalmente em crises de abastecimento durante as duas grandes guerras 

mundiais, óleos vegetais in natura foram estrategicamente utilizados como 

combustíveis líquidos (MA e HANNA, 1999).  

Finalmente, a crise no mercado mundial de petróleo, ocorrida na década de 

70, conduziu a um movimento no sentido da produção de combustíveis líquidos 

alternativos provenientes de fontes renováveis. Nesta época, foi proposta uma 

alternativa tecnológica que permitia reduzir a viscosidade dos óleos vegetais, 

aproximando mais suas características às do óleo diesel e facilitando o seu 

emprego como combustível para motores do ciclo Diesel. Esta reação é 

conhecida como transesterificação ou alcoólise de óleos vegetais e dá origem, 

como produto reacional, a uma mistura de alquil monoésteres, como os ésteres 

metílicos ou etílicos, conhecida como "BIODIESEL".  

Essa mistura foi inicialmente denominada no Brasil de "PRODIESEL". Os 

estudos que levaram ao desenvolvimento do PRODIESEL, a partir de diferentes 

fontes de óleos vegetais como soja, babaçu, amendoim, algodão e girassol, foram 

iniciados, na década de 70, na Universidade Federal do Ceará (PARENTE, 2003).

Atualmente, é amplamente reconhecido que a disponibilidade do petróleo e 

seus derivados no mercado mundial é finita e a dependência excessiva em sua 

oferta traz sérios problemas sócio-econômicos e ambientais. Portanto, a criação e 
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a manutenção de programas voltados à investigação de fontes alternativas de 

energia renovável, visando à substituição total ou parcial de combustíveis de 

origem fóssil, têm sido bastante priorizadas nestas últimas décadas (KNOTHE et 

al, 2005; RAMOS e WILHELM, 2005), sendo estas iniciativas de vital importância 

para as economias que se encontram em desenvolvimento.  

Dentre as fontes de biomassa mais adequadas e disponíveis para a 

consolidação de programas de energia renovável, os óleos vegetais têm sido 

investigados não só pelas suas propriedades, mas também por representarem 

alternativas para a geração descentralizada de energia, atuando como forte apoio 

à agricultura familiar, criando melhores condições de vida em regiões carentes, 

valorizando potencialidades regionais e oferecendo alternativas a problemas 

econômicos e sócio-ambientais.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A pressão mundial sobre o uso de combustíveis não renováveis levou 

alguns países industrializados a assumirem metas de redução de emissão dos 

gases na atmosfera (Convenção de Kyoto), comprometendo-se em buscar novas 

fontes de energias alternativas. Como exemplos dessas energias, alternativa ao 

uso do diesel de petróleo, têm-se o biodiesel, biocombustível produzido a partir da 

reação de óleos vegetais ou gorduras animais com alcoóis, como metanol e 

etanol (PARENTE, 2003).  

Estima-se que 80% de toda a energia consumida pela humanidade seja 

proveniente de derivados de combustíveis fósseis. A utilização incessante destes 

combustíveis libera para a atmosfera material particulado de carbono ou fuligem e 

gases tóxicos tais como: monóxido e dióxido de carbono, óxido de enxofre e 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (LIMA, 2005). 

Uma preocupação recorrente nas discussões sobre escala e localização 

das unidades industriais de produção de biodiesel é a de que o produto possa ser 

produzido em pequenas escalas, incentivando o uso de matérias-primas 

localizadas em regiões menos favorecidas do país. Dentro deste conceito, está a 

priorização de oleaginosas que contribuam para o aumento de empregos e que 

 



  3 

   

   

 
  

 

 

sejam cultivadas preferencialmente em regiões que estão à margem do processo 

de desenvolvimento econômico.  

O estado do Maranhão está buscando desenvolver ações e projetos 

voltados para as questões ambientais, tecnológicas que possam garantir o 

desenvolvimento sustentável da região conforme Figura 1. Nessa linha, o estado 

tem uma grande biodiversidade vegetal para o desenvolvimento de 

biocombustíveis que podem contribuir potencialmente para o desenvolvimento 

sócio-ambiental, elevando a renda da população local. 

Dentre as várias espécies de plantas nativas, existentes na região nordeste 

do País, mais especificamente do Maranhão, foco deste trabalho, tem-se as 

famílias das palmáceas como babaçu, dendê, carnaúba, etc.  

Avaliar a viabilidade sócio-econômica da instalação de uma planta de 

produção de biodiesel no Maranhão, a partir do extrativismo local e de pequenos 

agricultores desprovidos de alternativas rentáveis, organizados na forma de 

cooperativa, foi o principal objetivo desta pesquisa.  

Para atingir o objetivo principal, a pesquisa foi dividida em duas fases. Na 

primeira foi realizada uma análise sócio- econômica do Estado do Maranhão e na 

segunda, uma análise econômica da produção de biodiesel a partir da matéria - 

prima potencial e do local de instalação da planta definidos na primeira fase. 

 

 

Figura 1: Pilares do Programa de Produção e Uso do Biodiesel no Brasil - PNPB 

Fonte: BIODIESEL, 2009 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar com enfoque sócio – econômico a viabilidade de implantação de 

uma usina de produção de biodiesel no estado do Maranhão, a partir da seleção 

de uma matéria-prima potencial regional e de pequenos agricultores organizados 

na forma de cooperativa. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Selecionar e avaliar a disponibilidade e a localização da matéria-prima potencial 

para produção de biodiesel no Maranhão. 

 

Calcular a produção estimada de biodiesel a partir da matéria - prima selecionada. 

 

Dimensionar o tamanho da usina de biodiesel e levantar o custo de sua 

instalação. 

 

Analisar a mão de obra disponível e a existência de cooperativas na região 

selecionada para instalação da planta de produção de biodiesel.  

 

Estimar o impacto sócio – econômico para os membros da cooperativa com a 

implantação da usina de biodiesel na região previamente selecionada. 
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2. REVISAO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BIODIESEL 

 

O biodiesel foi definido pela “National Biodiesel Board” dos Estados Unidos 

como o derivado mono-alquil éster de ácidos graxos de cadeia longa, proveniente 

de fontes renováveis como óleos vegetais ou gordura animal, cuja utilização está 

associada à substituição de combustíveis fósseis em motores de ignição por 

compressão (NATIONAL BIODIESEL BOARD, 1999). 

Segundo a Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, o biodiesel pode ser 

classificado como qualquer combustível alternativo, de natureza renovável, que 

possa oferecer vantagens sócio-ambientais ao ser empregado na substituição 

total ou parcial do diesel de petróleo, em motores de ignição por compressão 

interna (motores do ciclo Diesel). No entanto, o único tipo de biocombustível 

alternativo já regulamentado no território brasileiro corresponde aos ésteres 

alquílicos derivados de óleos vegetais ou gorduras animais, obtidos a partir da 

reação destes com um álcool, na presença de um catalisador (reação de 

transesterificação). Ou seja, o biodiesel. 

Como combustível, os ésteres alquílicos, ou biodiesel, devem atender aos 

parâmetros fixados nas especificações técnicas, expressas em normas técnicas 

como a ASTM D6751 (American Standard Testing Methods, 2003), a DIN 14214 

(Deutsches Institut für Normung, 2003) ou a Resolução no 07 da ANP (Agência 

Nacional do Petróleo, 2008), que estabelece as propriedades que o produto deve 

apresentar (qualidade)  para que seja aceito e comercializado no mercado 

brasileiro, sem causar danos ao motor (WILHELM et al, 2008)  (Tabela 1).  

A grande compatibilidade do biodiesel com o diesel convencional o 

caracteriza como uma alternativa capaz de atender à maior parte da frota de 

veículos a diesel já existente no mercado, sem qualquer necessidade de 

investimentos tecnológicos no desenvolvimento dos motores (WILHELM et al, 

2008).  

As vantagens do óleo vegetal como combustível em relação ao diesel são: 

liquido natural, renovável, alto valor energético, baixo conteúdo de enxofre, baixo 
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conteúdo aromático e biodegradável (FANGRUI et al., 1999). 

O biodiesel também possui características importantes, como maior 

viscosidade e maior ponto de fulgor que o diesel convencional. É praticamente 

livre de enxofre e compostos aromáticos, possui um teor médio de oxigênio em 

torno de 11% e produz emissões com menores níveis de gás carbônico (CO2), de 

material particulado e de monóxido de carbono (CO) (MA e HANNA, 1999; VAN 

GERPEN e KNOTHE, 2005). 
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Tabela 1. Especificações preliminares para o biodiesel no Brasil  

Propriedades Limites Métodos 

Ponto de fulgor (ºC) 100 mín. NBR14598; ISO/CD3679 

Viscosidade cinemática a 40ºC 
(mm2/s) 

3,0 – 6,0 
NBR10441; D445; 
EN/ISO3104 

Teor de água (mg/kg) 500,0 máx. ASTM D 6304; EN ISO 12937 

Cinzas sulfatadas (%, m/m) 0,02 máx. NBR 9842; D874; IS3987 

Enxofre total (mg/kg) 50,0 máx. D5453; EN/ISO14596 

Corrosividade ao cobre por 3h a 50ºC No. 1 máx. 
NBR14359; D130; 
EN/ISO2160 

Teor de éster (%, m/m) 96,5 mín. NBR 15342; EN 14103 

Número de cetano Anotar D613; EN/ISO5165 

Resíduo de carbono (%, m/m) 0,05 máx. D4530; EN/ISO10370 

Índice de acidez (mg KOH/g) 0,50 máx. NBR14448; D664; prEN14104 

Glicerina livre (%, m/m) 0,02 máx. D6854; prEN14105-6 

Glicerina total (%, m/m) 0,25 máx. D6854; prEN14105 

Fósforo (mg/kg) Anotar D4951; prEN14107 

Massa específica a 20ºC (kg/m3) 850 – 900 NBR7148/14065; D1298/4052 

Metanol ou Etanol, máx. (%, m/m) 0,20 máx. NBR 15343; prEN14110 

Número de iodo Anotar prEN14111 

Monoglicerídeos (%, m/m) Anotar D6584; prEN14105 

Diglicerídeos (%, m/m ) Anotar D6584; prEN14105 

Triglicerídeos (%, m/m) Anotar D6584; prEN14105 

Sódio e potássio (mg/kg) 5 máx. prEN14108-9 

Estabilidade à oxidação a 110 ºC (h) 6 mín. prEN14112 

Fonte: ANP, 2008 
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 A característica renovável do biodiesel está fundamentada no fato de ser 

derivado de matéria-prima proveniente de atividades agrícolas, ao contrário dos 

derivados de petróleo. A opção pelo etanol como agente de transesterificação 

(obtendo-se com isto os ésteres etílicos), ao invés do metanol, torna o biodiesel 

um produto totalmente renovável, mas o interesse em torno desta idéia está 

limitado às regiões em que o valor comercial do etanol esteja compatível com o 

valor de mercado do metanol de origem petroquímica. Esta situação é somente 

encontrada nos países que produzem o etanol em volumes compatíveis com a 

demanda, como é o caso do Brasil, e, por esta razão, estudos em torno da 

transesterificação etílica não se encontram tão avançados quanto aqueles 

associados à rota metílica (RAMOS et al., 2003; RAMOS e WILHELM, 2005). 

Entre as várias oleaginosas que se têm conhecimento na literatura, as que 

apresentam um alto teor de óleo na semente, são favoráveis para a produção de 

biodiesel. Dentre estas se destacam as sementes oleaginosas de soja, 

amendoim, girassol, babaçu, milho, colza, mamona e algodão (VARGAS et al., 

1999). 

A introdução do biodiesel de natureza etílica no mercado nacional, por 

envolver a participação de vários segmentos da sociedade, como as cadeias 

produtivas do etanol e das oleaginosas, abre oportunidades para grandes 

benefícios sociais decorrentes do alto índice de geração de empregos, 

culminando com a valorização do campo e a promoção do trabalhador rural. Além 

disso, fomenta a demanda por mão de obra qualificada para o processamento dos 

óleos vegetais, permitindo a integração, quando necessária, entre os pequenos 

produtores e as grandes empresas. 

Do ponto de vista econômico, a viabilidade do biodiesel está relacionada 

com o estabelecimento de um equilíbrio favorável na balança comercial brasileira, 

visto que o diesel é o derivado de petróleo mais consumido no Brasil, e que uma 

fração crescente desse produto vem sendo importada anualmente.  

Em termos ambientais, a adoção do biodiesel, mesmo que de forma 

progressiva, ou seja, a partir de adições de 2% (B2) a 5% (B5) no diesel de 

petróleo, resultará em uma redução significativa no padrão de emissões de 

materiais particulados, óxidos de enxofre e gases que contribuem para o efeito 
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estufa (MITTELBACH et al, 1985).  

Sendo assim, sua difusão, em longo prazo, proporcionará maiores 

expectativas de vida à população e, como conseqüência, um declínio nos gastos 

com saúde pública, possibilitando o direcionamento de verbas para outros 

setores, como a educação e a previdência social. A adição de biodiesel também 

pode melhorar as propriedades do petrodiesel, permitindo uma redução dos níveis 

de ruído do motor, melhorando a lubricidade (particularmente em combustíveis de 

baixo teor de enxofre) e aumentando a eficiência da combustão pelo aumento do 

número de cetano (WILHELM et al , 2008).  

Deve-se ainda destacar que a inserção do biodiesel na matriz energética 

nacional representa um poderoso elemento de sinergia para com o agronegócio 

da cana-de-açúcar, cujo efeito é extremamente benéfico para a economia 

nacional (RAMOS, 1999 e 2003). A produção de etanol é expressiva em 

praticamente todas as regiões do país, e tem contribuído para o aumento da 

competitividade do setor, valendo-se, inclusive, da rede de distribuição já 

existente e do excelente desempenho das tecnologias desenvolvidas para a 

cadeia produtiva da cana. Nesse contexto, o Brasil se encontra em uma condição 

que país algum jamais esteve na história do mundo globalizado. Com a evidente 

decadência das fontes fósseis, nenhuma outra região tropical tem porte e 

condições tão favoráveis para assumir a posição de um dos principais 

fornecedores de biocombustíveis e tecnologias limpas para o século XXI 

(WILHELM et al, 2008).  

Apesar de ser favorável do ponto de vista energético, a utilização direta de 

óleos vegetais em motores a diesel é muito problemática. Estudos efetuados com 

diversos óleos vegetais mostraram que a sua combustão direta conduz à uma 

série de problemas: carbonização na câmara de injeção, resistência à ejeção nos 

segmentos dos êmbolos, diluição do óleo do cárter, contaminação do óleo 

lubrificante, entre outros problemas. As causas destes problemas foram atribuídas 

à polimerização dos triglicerídeos, através das suas ligações duplas, que 

conduzem à formação de depósitos. Assim como a baixa volatilidade e à alta 

viscosidade é a razão principal por que os óleos vegetais ou gorduras são 

transesterificados a biodiesel, pois a alta viscosidade conduz a problemas na 

atomização do combustível (KNOTHE e STEIDLEY, 2005). 
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2.1.1 Processo de produção de biodiesel pela reação de transesterificação 

      

O biodiesel, alquil ésteres de ácidos graxos, recentemente tem se tornado 

um grande atrativo pelos seus benefícios ambientais e pelo fato de ser produzido 

com recursos renováveis. Atualmente, o biodiesel é feito comercialmente pela 

transesterificação de óleos ou gorduras com um álcool, geralmente metanol com 

um catalisador alcalino (HAAS et al., 2002). 

Os óleos e gorduras podem ser convertidos em biodiesel por uma reação 

denominada transesterificação ou alcoólise (Figura 2). Nesta reação, os 

triglicerídeos reagem com um monoálcool (metanol ou etanol), na presença de um 

catalisador, usualmente básico, para produzir os ésteres correspondentes e 

glicerol (SERIO et al., 2006). É importante referir que, apenas os álcoois simples 

tais como o metanol, etanol, propanol, butanol e o álcool amílico, podem ser 

utilizados na transesterificação (NYE et al., 1983; FREEDMAN et al., 1984). 

Dentre estes, o metanol e o etanol são os mais utilizados, sendo a utilização de 

metanol na transesterificação geralmente preferida por razões econômicas e por 

razões relacionadas com o processo. De fato, o metanol é mais barato que o 

etanol isento de água e possui uma cadeia mais curta e uma maior polaridade. 

Esta última propriedade torna mais fácil a separação entre os ésteres e a 

glicerina. Contudo, a utilização de etanol pode ser atrativa do ponto de vista 

ambiental, uma vez que este álcool pode ser produzido a partir de uma fonte 

renovável e, ao contrário do metanol, não levanta tantas preocupações 

relacionadas com a toxicidade. No entanto, a utilização de etanol implica que este 

esteja isento de água, assim como que o óleo utilizado como matéria-prima 

apresente um baixo conteúdo de água, pois caso contrário a separação da 

glicerina será difícil (FREEDMAN et al., 1984; HATEKEAMA e QUINN, 1994; 

CONCEIÇÃO et al., 2005). 

Os óleos e gorduras contêm diferentes tipos de ácidos graxos ligados ao 

glicerol, e que, dependendo do comprimento de sua cadeia e do grau de 

insaturação, é o parâmetro de maior influência sobre as propriedades dos óleos 

vegetais e gorduras animais de onde se originam (KNOTHE et al., 2006). 
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A transesterificação de um óleo com monoálcoois, promove a quebra da 

molécula dos triglicerídeos, gerando mistura de ésteres metílicos ou etílicos dos 

ácidos graxos correspondentes, liberando glicerina como co-produto. O peso 

molecular desses monoésteres é próximo ao do diesel (RAMOS, 1999). Portanto, 

transesterificação nada mais é do que a separação da glicerina do óleo vegetal. 

Cerca de 20% de uma molécula de óleo vegetal é formada por glicerina. A 

glicerina torna o óleo mais denso e viscoso. Durante o processo de 

transesterificação, a glicerina é removida do óleo vegetal, reduzindo sua 

viscosidade (BIODIESELBR, 2006). 

A transesterificação ocorre em uma seqüência de três subreações 

consecutivas e reversíveis, com formação de di- e monoglicerídeos como 

intermediários da reação. As proporções estequiométricas são de três mols de 

álcool por mol de triglicerídeo, óleo vegetal ou gordura animal. Entretanto, algum 

excesso de álcool é necessário para aumentar o rendimento da conversão e 

permitir a posterior separação dos ésteres do glicerol (BIODIESELBR, 2006). 

 

Figura 2: Ilustração esquemática do processo de transesterificação. 

 Fonte: CEPLAC, 2006. 

 

Após a obtenção do óleo vegetal, a partir de sementes ou amêndoas, por 

exemplo (geralmente mediante operações de trituração, laminação, cozimento e 

extração do óleo bruto), e posterior purificação, pode ser efetuada sua conversão 

em biodiesel (Figura 3). De uma forma simplificada, as etapas típicas em um 

processo de transesterificação, são (BIODIESELBR, 2006):  

A) Álcool e o catalisador são misturados em um tanque com um agitador.  

B) Óleo vegetal é colocado em um reator fechado contendo a mistura 

álcool/catalisador. O reator é usualmente aquecido à aproximadamente 
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70 °C para aumentar a velocidade da reação, que leva entre 1 a 8 

horas.  

C) Ao final da reação, quando se considera convertido um nível suficiente 

de óleo vegetal, os ésteres (biodiesel) e a glicerina são separados por 

gravidade, podendo ser adotadas centrífugas para agilizar o processo.  

D) O álcool em excesso é separado do biodiesel e da glicerina por 

evaporação sob baixa pressão (evaporação flash) ou por destilação. O 

álcool recuperado volta ao processo.  

E) O biodiesel deve ser purificado e em alguns casos, lavado com água 

morna para remover resíduos de catalisador e sabões.  

 

Figura 3: Processo de produção do biodiesel. 

Fonte: BIODIESELBR, 2009 
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2.1.2 Adição do biodiesel ao óleo diesel no Brasil 

 

O Brasil possui grande destaque na produção de combustíveis a partir da 

biomassa. Desde a década de 1970 o país tem incentivado o desenvolvimento de 

biocombustíveis para o setor de transportes. O programa nacional do álcool 

(PROALCOOL) foi estabelecido em 1975 e é hoje apontado como um grande 

sucesso com desdobramentos sociais, ambientais e econômicos (GOLDEMBERG 

et al , 2004).  

Atualmente, o Brasil possui uma nova oportunidade tecnológica e 

estratégica na utilização de biomassa: a produção de biodiesel. O biodiesel é um 

combustível derivado de óleos vegetais (sejam eles novos ou usados) e de 

gordura animal (DEMIRBAS e BALAT, 2006). 

No Brasil, o primeiro incentivo ao desenvolvimento de tecnologias para 

produção de biodiesel se deu por meio do Plano de Produção de Óleos Vegetais 

Para Fins Energéticos (PROÓLEO), criado em 1975 e coordenado pelo Ministério 

da Agricultura. Este plano previa a mistura compulsória de 30% no óleo diesel até 

chegar à substituição total pelo biodiesel (CASTELANI, 2008).  

Em 1980 o Brasil foi um dos primeiros países a registrar uma patente para 

a produção do biocombustível. Contudo, o PROÓLEO não chegou a ser 

implementado de fato, tendo sido substituído pelo Programa Nacional do Álcool 

(PROÁLCOOL) (CASTELANI, 2008). 

O desenvolvimento de substitutos do diesel foi tentado com muito afinco no 

início do Proálcool, como forma de reduzir ainda mais o consumo de petróleo e de 

manter o perfil de produção de derivados de acordo com a capacidade das 

refinarias do país. O processo fracassou por várias razões, entre elas os baixos 

preços do diesel na época, e as atividades cessaram (CASTELANI, 2008).  

O governo voltou a se interessar pelo biodiesel quando sua produção e 

consumo passaram a crescer na Europa, principalmente na Alemanha; também 

vislumbrou uma forma de fortalecer a agricultura familiar e assim melhorar a 

inclusão social, um problema muito sério no Brasil (CASTELANI, 2008). 

Nesse início de século, a Portaria n. 720, de 30 de outubro de 2002, 

instituiu o Programa Brasileiro de Biodiesel (Pró-biodiesel) (BRASIL, 2007), 
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demonstrando o esforço do governo federal em empreender-se rumo ao 

desenvolvimento sustentável, ou seja, balizando os aspectos econômicos, sociais 

e ambientais. Em 06 de dezembro de 2004 foi lançado oficialmente o Programa 

Nacional de Produção de Biodiesel (PNPB), regulamentado pela Lei nº- 11.097, 

de 2005. 

O PNPB é um programa interministerial encarregado de promover estudos 

em diferentes linhas de ação (Figura 4) sobre a viabilidade de utilização de óleos 

vegetais para fins energéticos que visa, dentre outros objetivos, implantar um 

desenvolvimento sustentável promovendo a inclusão social. 

 

Figura 4: PNPB – Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. 

Fonte: BIODIESEL, 2009 

 

A Lei 11.097, estabelece a obrigatoriedade da adição de uma porcentagem 

de biodiesel ao óleo diesel comercializado em qualquer parte do território 

brasileiro. A partir de janeiro de 2008, entrou em vigor a obrigatoriedade de haver 

um percentual obrigatório de 2% (B2) e em 2013 o percentual obrigatório previsto 

será de 5% (B5). 
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Cabe ressaltar que o B5 foi antecipado para o ano de 2010. De acordo com 

informações do Ministério de Minas e Energia, a partir de 1º de janeiro de 2010, 

passou a ser obrigatória a mistura B5 em todo óleo diesel consumido no Brasil, 

exceto no óleo diesel marítimo. Para os atuais dados de mercado, a nova mistura 

deverá gerar economia de divisas da ordem de US$ 1,4 bilhão/ano devido à 

redução das importações de óleo diesel (MME, 2010). 

O PNPB visa integrar os agricultores familiares ao fornecimento de matéria-

prima para a produção de biodiesel contribuindo para a equidade social a partir da 

geração de renda. Para isso, foi criado o Selo Combustível Social, concedido pelo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) aos produtores de biodiesel que 

promovam a inclusão social e o desenvolvimento regional, por meio da geração 

de emprego para os agricultores enquadrados nos critérios do PRONAF. O selo 

social garante aos usineiros benefícios tributários, facilidade de acesso às 

melhores condições de financiamento e o direito a participar dos leilões de 

biodiesel, em troca do fornecimento de capacitação e assistência técnica aos 

agricultores familiares (CASTELANI, 2008). 

 

2.1.3 Selo combustível social 

 

Além das vantagens econômicas e ambientais, há o aspecto social, de 

fundamental importância, sobretudo em se considerando a possibilidade de 

conciliar sinergicamente todas essas potencialidades do biodiesel (BIODIESEL, 

2006).  

A área plantada necessária para atender ao percentual de mistura B2 foi 

estimada em 1,5 milhão de hectares, o que equivale a 1% dos 150 milhões de 

hectares plantados e disponíveis para agricultura no Brasil. Este número não 

inclui as regiões ocupadas por pastagens e florestas. As políticas do biodiesel 

permitem a produção a partir de diferentes oleaginosas e rotas tecnológicas, 

possibilitando a participação do agronegócio e da agricultura familiar (BIODIESEL, 

2006). 

O cultivo de matérias-primas e a produção industrial de biodiesel, ou seja, a 

cadeia produtiva do biodiesel, tem grande potencial de geração de empregos, 



  16 

 
  

promovendo, dessa forma, a inclusão social, especialmente quando se considera 

o amplo potencial produtivo da agricultura familiar. No Semi-Árido brasileiro e na 

região Norte, a inclusão social é ainda mais premente (BIODIESEL, 2006). 

No Semi-Árido, por exemplo, a renda anual líquida de uma família a partir 

do cultivo de cinco hectares com mamona e uma produção média entre 700 e   

1,2 mil quilos por hectare, pode variar entre R$ 2,5 mil e R$ 3,5 mil. Além disso, a 

área pode ser consorciada com outras culturas, como feijão e milho (BIODIESEL, 

2006).  

Para estimular ainda mais esse processo, o Governo Federal lançou o Selo 

Combustível Social, um conjunto de medidas específicas visando estimular a 

inclusão social da agricultura.  

O enquadramento social de projetos, ou de empresas produtoras de 

biodiesel, permite acesso a melhores condições de financiamento 

junto ao BNDES e outras instituições financeiras, além de dar direito de 

concorrência em leilões de compra de biodiesel. As indústrias produtoras também  

tem direito a desoneração de alguns tributos, desde que garantam a compra da 

matéria-prima, preços pré-estabelecidos, oferecendo segurança aos agricultores 

familiares. Há, ainda, possibilidade dos agricultores familiares participarem como 

sócios ou quotistas das indústrias extratoras de óleo ou de produção de biodiesel, 

seja de forma direta, seja por meio de associações ou cooperativas de 

produtores. 

Os agricultores familiares também tem acesso a linhas de crédito do 

PRONAF, por meio dos bancos que operam com esse Programa, assim como 

acesso à assistência técnica, fornecida pelas próprias empresas detentoras do 

Selo Combustível Social, com apoio do MDA por meio de parceiros públicos e 

privados.  

Na safra 2005-2006 os agricultores familiares que desejavam participar da 

cadeia produtiva do biodiesel tiveram à disposição uma linha de crédito adicional 

do PRONAF para o cultivo de oleaginosas. Com isso, o produtor tinha uma 

possibilidade a mais de gerar renda, sem deixar a atividade principal de plantio. 

Essa nova linha tinha como objetivo viabilizar a safrinha, pois os agricultores 

puderam manter suas produções de milho e mandioca, por exemplo, e na safrinha 
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realizar o plantio de oleaginosas. O limite de crédito e as condições do 

financiamento seguiam as mesmas regras do grupo do PRONAF em que o 

agricultor se encontrava enquadrado.  

 

2.1.4 Utilização de matérias - primas obtidas da agricultura familiar 

 

O Selo Combustível Social é um componente de identificação concedido 

pelo MDA aos produtores de biodiesel que promovam a inclusão social e o 

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

agricultores familiares enquadrados nos critérios do PRONAF (ASSUMPÇÃO, 

2006). 

Por meio deste selo, o produtor de biodiesel terá acesso a alíquotas de 

PIS/PASEP e COFINS com coeficientes de redução diferenciados, acesso às 

melhores condições de financiamento junto ao Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e suas Instituições Financeiras 

Credenciadas, ao Banco da Amazônia S/A (BASA), ao Banco do Nordeste do 

Brasil (BNB), ao Banco do Brasil S/A (BB), ou outras instituições financeiras que 

possuam condições especiais de financiamento para projetos com selo 

combustível social. A Tabela 2, ilustra as alíquotas de PIS/PASEP e de COFINS 

aplicadas ao biodiesel (ASSUMPÇÃO, 2006). 
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 Tabela 2: Alíquotas de PIS/PASEP e de COFINS aplicadas ao biodiesel. 

 

PIS/Pasep e COFINS (R$/litro de 
biodiesel) 

Sem Selo 
combustível 

social 

Com Selo  
combustível social 

Regiões Norte, Nordeste e semi-árido:  

Mamona e palma          R$ 0,150 R$ 0,00 

Outras matérias - primas        R$ 0, 218 R$ 0,07 

Regiões Centro-Oeste, Sudeste e 
Sul 

 

Qualquer matéria-prima, inclusive 
mamona e palma 

      R$ 0,218 R$ 0,07 

   Fonte: ASSUMPÇÃO, 2006.

  

O produtor de biodiesel com selo combustível social assume as seguintes 

obrigações (ASSUMPÇÃO, 2006): 

 

• Adquirir de agricultores familiares matérias-primas para a produção de 

biodiesel em uma quantidade mínima definida pelo MDA. 

• Celebrar contratos com os agricultores familiares, negociados com a 

participação de uma representação dos agricultores familiares, 

especificando as condições comerciais que garantam renda e prazos 

compatíveis com a atividade. 

• Assegurar assistência e capacitação técnica aos agricultores familiares. 

 

 A responsabilidade pela assistência técnica é do produtor de biodiesel, 

inclusive os seus custos, que deverão estar contabilizados nos custos 

operacionais de produção do biodiesel. A assistência técnica poderá ser própria 

ou terceirizada. O MDA, dentro de suas possibilidades, nos primeiros anos, 

apoiará a assistência técnica dos produtores certificados, por meio de parcerias 

(ASSUMPÇÃO, 2006).  

Para obter o selo, o produtor de biodiesel legalmente constituído deverá 

apresentar um projeto específico junto ao MDA que o avaliará dentro de normas 
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estabelecidas na Instrução Normativa N° 01, de 05 de Julho de 2005. Após 

análise e auditoria, o MDA publicará um extrato no Diário Oficial da União que 

conferirá ao produtor de biodiesel o acesso aos benefícios do selo 

(ASSUMPÇÃO, 2006).  

O produtor de biodiesel terá que adquirir, nas regiões Nordeste e semi-

árido, pelo menos 50% das matérias-primas da agricultura familiar. Nas regiões 

Sudeste e Sul, este percentual mínimo é de 30% e na região Norte de 10% 

(ASSUMPÇÃO, 2006). 

 

2.1.5 Comercialização do biodiesel 

 

A Instrução Normativa SRF nº 516, de 22/02/2005, dispõe sobre o Registro 

Especial do produtor ou importador de biodiesel e a Instrução Normativa da SRF  

nº 526, 15/03/2005 (art. 52, da Lei nº 10.833, de 29/12/2003 e o art. 4º da Medida 

Provisória nº 227, de 06/12/2004) dispõe sobre a incidência da contribuição para o 

PIS/PASEP e da COFINS sobre as receitas decorrentes da venda do biodiesel.   

Além da medida provisória, foi enviado o Decreto nº 5.297, de 6 de 

dezembro de 2004, que dispõe sobre os coeficientes de redução das alíquotas da 

Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na produção e na 

comercialização de biodiesel e, sobre os termos e as condições para a utilização 

de alíquotas diferenciadas, ou seja, esse decreto ressalta aspectos referentes aos 

benefícios fiscais (ASSUMPÇÃO, 2006). 

As resoluções da ANP, entre outros aspectos, estabelecem os 

procedimentos de controle de qualidade na produção de biodiesel e de misturas 

diesel/biodiesel; as normas para instalação e tancagem do Transportador 

Revendedor Retalhista - TRR, assim como a análise de qualidade dos produtos 

que o TRR deverá realizar no momento do recebimento do produto; a 

regulamentação para a importação de óleo diesel e biodiesel; como o posto 

revendedor deve proceder quanto à exibição ou não da marca do distribuidor do 

produto que revende; e as normas para exportação do biodiesel (ASSUMPÇÃO 

2006). 



  20 

 
  

A atividade de produção de biodiesel somente poderá ser exercida pelas 

pessoas jurídicas constituídas na forma de sociedade, limitada ou anônima, com 

sede e administração no País, e que tenham a autorização da ANP, mantenham 

Registro Especial na Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda e 

possuam capital social subscrito e integralizado no valor de R$ 500.000,00 

(CASTELANI, 2008).  

Para a autorização da ANP são necessários, dentre outros documentos, 

licença ambiental, alvará de funcionamento, Laudo de Vistoria do Corpo de 

Bombeiros e relatório técnico contendo informações sobre o processo e a 

capacidade de produção da planta produtora de biodiesel. 

De acordo com Resolução nº 41 da ANP, o produtor de biodiesel somente 

poderá vender o produto: (a) à refinaria autorizada pela ANP; (b) ao exportador 

autorizado pela ANP, (c) diretamente ao mercado externo, quando for autorizado 

pela ANP para a exportação de biodiesel, ou (d) ao distribuidor de combustíveis 

líquidos derivados de petróleo, álcool combustível, biodiesel, mistura de óleo 

diesel/biodiesel especificada ou autorizada pela ANP e outros combustíveis 

automotivos (CASTELANI, 2008). 

Dessa forma, o produtor de biodiesel não pode realizar venda direta a 

consumidor final (fazendeiros, transportadores e outros), somente é permitida a 

venda direta ao consumidor final, nos casos de uso experimental, devidamente 

autorizado pela ANP, nos termos da Portaria nº 240, de 25 de agosto de 2003. Os 

produtos não especificados são aqueles cujas características não estejam 

definidas pela ANP e que sejam utilizados em mistura com hidrocarbonetos 

derivados de petróleo, gás natural ou álcool ou em substituição a estes, em 

processos ou equipamentos, como é o caso do B100 (100% de biodiesel) 

(CASTELANI, 2008). 
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2.1.6 Vantagens da inserção do biodiesel na matriz energética brasileira 

 

Existem diversas fontes potenciais de oleaginosas no Brasil para a 

produção de biodiesel, dada a ampla diversidade de nosso ecossistema. Essa é 

uma vantagem comparativa que o país possui em relação a todos os outros 

produtores de oleaginosas (LADETEL, 2005). 

Além dessa vantagem existem outras mais específicas para a utilização do 

biodiesel (LADETEL, 2005): 

a) Vantagens ecológicas: A emissão de gases da combustão dos motores 

que operam com biodiesel não contém óxidos de enxofre, principal 

causador da chuva ácida e de irritações das vias respiratórias. A 

produção agrícola que origina as matérias-primas para o biodiesel capta 

CO2 da atmosfera durante o período de crescimento, sendo que apenas 

parte desse CO2 é liberada durante o processo de combustão nos 

motores, ajudando a controlar o “efeito estufa”, causador do 

aquecimento global do planeta. 

b) Vantagens macroeconômicas: A expansão da demanda por produtos 

agrícolas deverá gerar oportunidades de emprego e renda para a 

população rural; a produção de biodiesel poderá ser realizada em 

localidades próximas dos locais de uso do combustível, evitando o custo 

desnecessário de uma movimentação redundante; o aproveitamento 

interno dos óleos vegetais permitirá contornar os baixos preços que 

predominam nos mercados mundiais aviltados por práticas 

protecionistas. 

c) Diversificação da matriz energética, pela introdução dos 

biocombustíveis. É necessário definir uma metodologia específica para 

os estudos de alternativas de investimentos na introdução de novas 

tecnologias para a produção e distribuição e logística dos 

biocombustíveis. 

d) Vantagens financeiras: A produção de biodiesel permitirá atingir as 

metas propostas pelo Protocolo de Kyoto, pelo Mecanismo de 
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Desenvolvimento Limpo, habilitando o País para participar no mercado 

de “bônus de carbono”. 

e) Desenvolvimento regional: A dinâmica da globalização é a renovação 

contínua, sendo uma realidade que, todo padrão de consumo capitalista, 

é ditado pelas escalas mais elevadas, ou seja, pelos países detentores 

do padrão tecnológico mais avançado. Logo é vital uma reestruturação 

do sistema produtivo, demonstrando a necessidade por inovações 

produtivas, inserindo-se aí a constituição de uma cadeia competitiva do 

biodiesel como resposta de desenvolvimento local ante ao desafio 

global. 

 

2.1.7 Entraves ao uso de biodiesel no Brasil 

 

Alguns setores de movimentos sociais e ambientalistas são críticos severos 

em relação à nova tecnologia em pauta (PINTO e MENDONÇA, 2007). Apontam 

como dados alarmantes os possíveis aumentos de desmatamentos, a expansão 

de monoculturas e de todos os problemas decorrentes como a perda da 

biodiversidade, os prejuízos em relação à soberania alimentar, a elevação dos 

índices de poluição provocados pelo aumento do uso de insumos químicos nas 

lavouras e uma maior vulnerabilidade do pequeno produtor.  

Dados de 2007 indicavam que, com três anos de atuação do PNBP, a soja 

representava 55% da matéria-prima utilizada na produção de biodiesel no Brasil, 

a mamona representava 20% e o restante era dividido entre outras oleaginosas 

como o nabo forrageiro e o dendê (OLIVEIRA, 2007). Atualmente, a soja 

representa 90%. A produção da soja tem sido expandida para a região do 

cerrado, em desrespeito à biodiversidade, cultivada em grandes áreas de 

monocultura, em estímulo às concentrações fundiárias e de renda, e seu sistema 

produtivo é altamente mecanizado, o que restringe a inclusão social de pequenos 

agricultores.  

Souza (2004) avaliou o potencial de emprego de algumas oleaginosas e a 

ocupação da terra pela agricultura família. Constatou que, para empregar uma 

família, a produção de soja utiliza 20 hectares de terra, enquanto que essa 
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mesma família ocuparia 16 hectares de amendoim (lavoura mecanizada). Para o 

cultivo do babaçu e dendê seriam necessários 5 ha/família e para a mamona,      

2 ha/família. Percebe-se, portanto, que a produção de biodiesel a partir da soja 

está em desacordo com o contexto no qual se criou o PNPB e tem dificultado sua 

convergência para a inclusão social. 

Na Tabela 3 estão resumidas as vantagens e as desvantagens da inserção 

do biodiesel na matriz energética nacional. 

 

Tabela 3: Síntese das vantagens e desvantagens do biodiesel 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Ecológicas Possíveis aumentos de 

desmatamentos 

Macroeconômicas Expansão de Monocultura 

Diversificação da matriz energética Prejuízos em relação a soberania 

alimentar 

Financeiras A elevação dos índices de poluição 

provocados pelo uso de insumos 

químicos. 

Fonte: LADETEL, 2005.  

 

2.1.8 Aspectos econômicos e sociais do biodiesel 

 

A produção de biodiesel é geralmente mais cara do que a oriunda do 

petróleo, necessitando de subsídios por parte do governo uma vez que sua 

produção ainda não é uma opção economicamente viável (WASSELL JR. & 

DITTMER, 2007). O custo da produção do biodiesel na Europa e nos EUA é 50% 

maior do que o do diesel mineral sem impostos (OCDE, 2006 apud PRATES et 

al., 2007).  
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Prates e colaboradores (2007) citam que foi lançada uma diretiva na 

Europa, no ano de 2003, que autoriza a desoneração fiscal ou parcial sobre 

biocombustíveis. No entanto, o uso do biocombustível é justificado por 

externalidades positivas como, por exemplo, a questão ambiental – anteriormente 

abordada - e o fomento ao agronegócio (PRATES et al., 2007).  

Com relação ao aspecto social, cabe destacar que a produção de biodiesel 

serve como gerador de emprego e renda aos trabalhadores do campo, “sendo um 

vetor da interiorização do desenvolvimento, da redução de disparidades regionais 

e da fixação das populações no seu habitat, em especial pela agregação de valor 

à cadeia produtiva e de integração de diferentes dimensões do agronegócio” 

(PLANO NACIONAL DE AGROENERGIA, 2006 p. 16). 

Além disso, o uso do biodiesel leva a redução das emissões poluentes, 

assim representando significativa melhora para a saúde pública, em especial nas 

grandes cidades (BOROMI, 2004 apud PENTEADO, 2005). 

 

2.1.9 Principais matérias – primas para a produção de biodiesel e o foco na 

agricultura familiar  

 

O Programa do Biodiesel é parte da política governamental brasileira de 

promover a produção de combustíveis alternativos derivados de óleos vegetais. 

As principais matérias-primas para a produção nacional do biocombustível são: 

soja, milho, girassol, amendoim, algodão, canola, mamona, babaçu, palma 

(dendê) e macaúba, entre outras oleaginosas existentes no País. O combustível 

também pode ser obtido a partir de óleos residuais (provenientes de cozinhas 

industriais) e de gorduras animais (sebo bovino, óleos de peixes, banha de porco, 

entre outros). 

Embora o País possua grande diversidade de insumos agrícolas para a 

produção de óleos vegetais e, conseqüentemente, de biodiesel, muitas culturas 

ainda têm caráter extrativista, não havendo plantios comerciais que permitam 

avaliar suas reais potencialidades. Diante deste aspecto, a soja, que representa 

90% da produção brasileira de óleos vegetais, o dendê, o babaçu, o girassol e a 

mamona são as principais opções (MELLO et al, 2007).  
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A Tabela 4 apresenta algumas características de culturas oleaginosas com 

potencial de uso para fins energéticos. Segundo Holanda (2004), entre as culturas 

permanentes, destaca-se o dendê e o babaçu. A cultura do dendê pode ser uma 

importante fonte de óleo vegetal, pois apresenta a extraordinária produtividade de 

cerca de 6.000 kg de óleo por ha/ano , um valor cerca de 25 vezes maior que o da 

soja. Contudo, esse valor somente é atingido 5 anos após o plantio. 

 

Tabela 4: Características de culturas oleaginosas com potencial de uso para fins 

energéticos. 

Espécie Origem do óleo 
Teor do 
óleo (%) 

Mês de 
colheita/ano 

Rendimento 
(Tonelada de 
óleo/ha) 

Dendê / palma Polpa 22 12 3,0 - 6,0 
Coco Fruto 55 - 60 12 1,3 - 1,9 
Babaçu Amêndoa 66 12 0,1 - 0,3 
Girassol Grão 38 - 48 3 0,5 - 1,9 
Colza / Canola Grão 40 - 48 3 0,5 - 0,9 
Mamona Grão 45 - 50 3 0,5 - 0,9 
Amendoim Grão 40 - 43 3 0,6 - 0,8 
Soja  Grão 18 3 0,2 - 0,4 
Algodão Grão  15 3 0,1 - 0,2 
 

MAPA, 2005. 

 

Em relação ao babaçu, sua amêndoa possui, em média, 66% de óleo, mas 

a amêndoa representa apenas 7% do peso da fruta. Possui somente 4% de óleo 

no total e a produção de óleo por hectare é baixa. No entanto, a existência de 17 

milhões de hectares de floresta, onde predominam a palmeira do babaçu, e a 

possibilidade de aproveitamento integral do coco (óleo, carvão, etc.) tornam 

possíveis seu aproveitamento de forma economicamente viável e com alto grau 

de inserção social (CHIARANDA; ANDRADE JÚNIOR; OLIVEIRA, 2005). 

Em cada estado e região do País foi avaliado, pelo Ministério da 

Agricultura, o desenvolvimento das cadeias produtivas de diferentes óleos 

vegetais. Assim, a produção de biodiesel deve respeitar a especificidade de cada 
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região produzindo o que, de certa maneira, lhe proporcionará uma vantagem 

comparativa maior (MELLO et al., 2007). 

A Figura 5 mostra o mapa com as regiões e suas respectivas culturas para 

a produção do biocombustível. Convém destacar que na região nordeste, na qual 

se enquadra o Estado do Maranhão, objeto de estudo deste trabalho, as 

principais matérias-primas para produção de biodiesel são: babaçu, soja, 

mamona, palma e algodão. No entanto, no trabalho realizado pelo Ministério da 

Agricultura, não estão apresentadas as potencialidades de cada um dos estados 

quanto a produção destas matérias-primas e tão pouco a localização geográfica 

das áreas produtivas. 

Estudos desenvolvidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Integração 

Nacional e Ministério das Cidades mostram que, a cada 1% de participação da 

agricultura familiar no mercado de biodiesel do País, baseado no uso do B5, seria 

possível gerar cerca de 45 mil empregos no campo, a um custo médio de           

R$ 4.900,00 por emprego (HOLANDA, 2004). 

 

 

Figura 5: Mapa das regiões brasileiras e suas culturas para a produção de 

biodiesel. 

Fonte: Embrapa apud Chiaranda, Andrade Júnior, Oliveira (2005). 
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O mesmo estudo aponta que cada R$ 1,00 aplicado na agricultura familiar 

gera R$ 2,13 adicionais na renda bruta anual, o que significa que a renda familiar 

dobraria com a participação no mercado do biodiesel (HOLANDA, 2004).  

Essas estimativas justificam a conotação social dada ao programa do 

biodiesel, mas deve-se ressaltar que a viabilidade do programa depende das 

matérias-primas que serão utilizadas na produção do biocombustível.  

 

2.2 GLICERINA 

 

Glicerina é o nome do produto comercial que consiste de glicerol e uma 

pequena quantidade de água. Glicerol é um álcool (C3H8O3) nomeado 1,2,3 

propanotriol. Sua estrutura química está mostrada na Figura 6 (BAILEY e HUI, 

2005).  

 

   Figura 6 - Estrutura molecular do glicerol. 

 

O glicerol é obtido como um subproduto na conversão de gorduras e óleos 

para ácidos graxos ou metil ésteres de ácido graxo. Este tipo de glicerol é 

conhecido como glicerol nativo ou natural, em contraste com o glicerol sintético 

obtido a partir do propeno. Outros métodos de produção, como fermentação de 

açúcar ou hidrogenação de carboidrato, não são de importância industrial 

(ULLMANN’S et al, 1988). 

A descoberta do glicerol se deu em 1779 por Scheele, por meio da 

saponificação do óleo de oliva. Em 1813 Chevreul mostrou que gorduras são 

ésteres de ácidos graxos do glicerol (COSTENARO, 2009).  

O primeiro uso industrial de glicerol foi reportado em 1866, quando Nobel 

produziu dinamite, no qual trinitrato de glicerol (nitroglicerina) foi estabilizado por 

adsorção em terra diatomácea (COSTENARO, 2009).  
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A síntese mais importante de glicerol, a partir do propeno como material de 

partida, foi desenvolvida no fim dos anos de 1930 por I.G. Farben, na Alemanha, 

e por Shell nos Estados Unidos (ULLMANN’S et al ,1988).  

A glicerina natural é essencialmente um subproduto de produção de certos 

processos de gordura animal e vegetal (BAILEY; HUI, 2005). 

O principal co-produto da produção de biodiesel é a glicerina (10% da 

produção), no seu estado bruto, contendo algumas impurezas que devem ser 

eliminadas para produção de outros produtos, como resinas, sabonetes e sabão 

(COSTENARO, 2009).  

A glicerina é uma das substâncias químicas mais versáteis e valiosas para 

o homem, pois possui uma combinação única de propriedades físicas e químicas 

que são utilizadas em muitos produtos. A glicerina tem mais de 1500 usos 

conhecidos, como em cosméticos, produtos alimentícios, remédios e cuidados 

pessoais. Além do mais, é altamente estável em condições típicas de 

armazenamento, é compatível com vários outros materiais químicos. 

(BONNARDEAUX, 2006). 

A glicerina bruta, ou “loira”, obtida no processo de transesterificação tem 

concentração ao redor de 80% em glicerol. Ela contém água, ácidos graxos livres, 

sais inorgânicos residuais do catalisador, mono e di-glicerídeos que não reagiram, 

ésteres metílicos e outros compostos orgânicos em menores proporções. Nesta 

condição, a glicerina apresenta coloração entre amarela a marrom. Por isso, a 

glicerina bruta tem poucos usos e baixo valor comercial. Seus principais usos, 

entretanto, requerem que a mesma seja purificada. 

Tipicamente, o primeiro passo do processo de purificação da glicerina é a 

separação do óleo dos sabões e das outras impurezas orgânicas pela filtração 

e/ou centrifugação. A purificação final normalmente é feita sob destilação a vácuo, 

seguida pelo branqueamento com carvão ativado para operações em larga 

escala. Outros processos têm sido desenvolvidos para redução dos custos de 

purificação (EET, 2008). 

A escassez de estudos sobre métodos alternativos e econômicos da 

purificação da glicerina bruta proveniente da produção de biodiesel indica a 

necessidade de desenvolvimento de rotas de purificação em função do tipo de 

transesterificação, dos parâmetros físicos e da qualidade da glicerina bruta 



  29 

 
  

gerada (SALVADOR; MACHADO; SANTOS, 2006). Ou, o desenvolvimento de 

novas aplicações industriais para esse tipo de produto. 

 

2.2.1 Oferta e demanda de glicerina 

 

No Brasil, a capacidade instalada de produção em 2006 foi de quase 

32.000 toneladas/ano, sendo que a Unilever é responsável por pouco mais que 

50% desta capacidade produtiva, dentre as 11 empresas fabricantes. A produção 

declarada no mesmo ano foi de aproximadamente 14.000 toneladas, sendo a 

mesma praticamente toda vendida no mercado interno. O principal consumidor da 

glicerina atualmente é a indústria de cosméticos (65,1%), seguida pela indústria 

de tintas e vernizes, como mostrado na Figura 7 (ABIQUIM, 2008). 

 

Figura 7: Principais destinos da glicerina vendida no mercado interno. 
 

          Fonte: ABIQUIM, 2008. 
 

Na indústria de cosméticos a glicerina é utilizada em pastas de dente, 

hidratantes, loções pós-barba, desodorantes, batons e maquiagens. Na indústria 

farmacêutica a glicerina é utilizada em cápsulas, supositórios, anestésicos, 
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xaropes, cremes, pomadas, antibióticos e anti-sépticos. É utilizada também na 

fabricação de tintas, como amaciante de fibras na indústria têxtil, etc.  

Utilizando-se dados fornecidos pelo Ministério do Desenvolvimento, da 

Indústria e Comércio Exterior, construiu-se a Figura 8, com as quantidades 

importadas e exportadas de glicerina entre 1998 e 2007. Observa-se que entre 

1999 e 2000, o país exportava cerca de 600 toneladas anuais. Entre 2001 e 2003 

houve um período de auto-suficiência. Em 2004 o país necessitou importar quase 

1000 toneladas para suprir suas necessidades. A partir de 2007, o volume de 

exportação atingiu volumes superiores a 5000 toneladas anuais. 

               

 

Figura 8: Volumes de importação e exportação de glicerina entre 1998 e 2007. 
 

  Fonte: MDIC, 2008. 
 

 

São gerados 113 kg de glicerina bruta a cada tonelada de biodiesel 

produzido. Considerando o cenário de 2006, a introdução do B2 implica na co-

produção de cerca de 80.000 toneladas de glicerina bruta por ano. 

Como em 2006, praticamente toda a glicerina produzida pelas atuais 

fábricas de sabões e detergentes foi consumida no mercado interno e o saldo da 

balança comercial entre as quantidades exportadas e importadas é praticamente 

nulo, não se observa no cenário atual possibilidade de absorção das 80.000 

toneladas de glicerina no mercado interno, geradas no processo de 

transesterificação para suprir o B2. Em 2007, observa-se que o volume de 
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glicerina exportada praticamente quintuplicou, pois a mesma está sendo co-

gerada na fabricação do biodiesel e precisa ser destinada. 

Outra importante observação é que o preço pago pelo produto exportado 

tem caído significativamente nos últimos anos. Entre 1998 e 2001 o preço médio 

foi de US$ 1,05 / kg. Entre 2005 e 2007, o preço médio de exportação ficou em 

US$ 0,36 / kg (MDIC, 2008). 

A superprodução mundial de glicerina criada como co-produto do processo 

de produção de biodiesel está levando as plantas tradicionais de glicerina ao 

fechamento e a abertura de outras plantas que a usam como matéria-prima. O 

grupo Solvay construiu nova planta de epicloridrina em Tavaux, na França que 

consome glicerina em vez de propileno glicol como matéria-prima. A companhia 

belga adquire a glicerina de produtores de biodiesel à preços competitivos. 

A epicloridrina é usada para fazer resinas epóxi, agentes de reforço para 

papel e outros produtos. O grupo Solvay diz que este novo processo chamado 

Epicerol tornou-se possível pela criação de uma nova classe de catalisadores 

cobertos por 11 patentes de aplicação. O gigante grupo agroindustrial Archer 

Daniels, nos EUA inaugurou plantas que produzem propileno glicol a partir de 

glicerina, em vez de óxido de propileno, num processo que também emprega 

catálise avançada. Empresas que tradicionalmente produzem a glicerina estão 

fechando. A Dow Química fechou sua planta no Texas devido à inundação de 

glicerina no mercado produzido no processo de bioidesel. A Procter & Gamble 

Chemicals fechou sua refinaria de glicerina natural na Inglaterra. 

No Brasil, a empresa Nova Petroquímica anunciou investimentos de US$ 

50 milhões para construção de planta industrial que produzirá o chamado 

“polipropileno verde”, ou seja, a partir da glicerina gerada como subproduto da 

produção de biodiesel (JORNAL DE PLÁSTICOS, 2008). 
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2.2.2 Ações da rede brasileira de produção e uso de biodiesel para o 

aproveitamento da glicerina bruta ou retificada 

 

No Brasil, em 2008, produziu-se 100 mil toneladas de glicerina; para 2010, 

espera-se 250 mil toneladas para um consumo anual no mercado brasileiro de 30 

mil toneladas/ano (BIODIESELBR, 2009b) . Portanto, há realmente a necessidade 

do desenvolvimento de novas rotas tecnológicas para o aproveitamento da 

glicerina gerada na produção de biodiesel. A indústria química, com a utilização 

de glicerina como matéria-prima em diversos processos, torna-se um alvo 

bastante atrativo para absorção deste excedente, justificando assim o aporte de 

recursos para trabalhos de pesquisa nas áreas de química fina, compósitos e 

geração de energia. 

Há cerca de dois anos, foi estabelecida uma rede temática dentro do 

Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel voltada ao desenvolvimento 

de pesquisas aplicadas para a utilização dos co-produtos oriundos da cadeia 

produtiva do biodiesel, a saber, tortas e/ou farelos e glicerina. Estes foram os 

projetos de pesquisa selecionados para financiamento e que hoje se encontram 

em desenvolvimento: (a) produção de aditivos oxigenados para gasolina a partir 

da glicerina oriunda da produção do biodiesel - Dr. Claudio José de Araújo Mota, 

UFRJ (RJ); (b) estudo e otimização de processos de obtenção de éteres a partir 

do glicerol subproduto obtido do processo de transesterificação de óleos vegetais 

- Prof. Dr. Fernando Carvalho Silva, UFMA (MA); (c) desenvolvimento de aditivos 

para fluidos de perfuração de poços de petróleo em águas ultraprofundas, a partir 

da glicerina - Dra. Regina Sandra Veiga Nascimento, UFRJ (RJ); (d) obtenção de 

polióis derivados da glicerina como matéria-prima para produção de poliuretanas - 

Dr. Cesar Liberato Petzhold, UFRGS (RS); (e) utilização de glicerol na produção 

de membranas poliméricas para células a combustível - Dra. Maria A. F. César-

Oliveira, UFPR (PR); (f) fabricação de compósitos derivados de amido plastificado 

com glicerina bruta e reforçado com fibras naturais - Dr. Fernando Wypych, UFPR 

(PR); (g) processamento adsortivo de sub-produtos da produção de biodiesel - Dr. 

Cesar Augusto Moraes de Abreu, UFPE (PE); (h) desenvolvimento de 

plastificantes para PVC a partir da glicerina e seus derivados - Dra. Sonia Faria 

Zawadzki, UFPR (PR); (i) uso de glicerol em bioplásticos nanoestruturados - Dra. 
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Cristina Tristão de Andrade, IMA-UFRJ (RJ); (j) gaseificação dos resíduos da 

produção de biodiesel para auto-sustentabilidade energética, Dr. Sérgio Peres 

Ramos da Silva, UPE (PE); (k) aproveitamento energético de glicerina, Dr. Donato 

A. Gomes Aranda, UFRJ (RJ); (l) uso energético do biogás proveniente da 

glicerina (via anaeróbica), Dra. Maria de Los Angeles Perez Fernandez Palha, 

UFPE (PE); (m) simulação da recuperação avançada de petróleo em micro-célula 

reservatório pela injeção de glicerina bruta (GB), Dra. Cristina Maria A. L. T. da 

Mata Hermida Quintella, UFBA (BA); e (n) oxidação catalítica de glicerina aplicada 

a produção de detergentes biodegradáveis, Dr. Nelson Medeiros de Lima Filho, 

UFPE (PE).  

Como se pode perceber, várias oportunidades de pesquisa e 

desenvolvimento estão sendo avaliadas e delas certamente surgirão vertentes 

técnica e economicamente viáveis para o aproveitamento da glicerina. No 

entanto, a listagem fornecida acima não traduz a intensidade com que a pesquisa 

científica brasileira tem procurado soluções para o iminente aumento na oferta de 

glicerina de baixa qualidade no mercado, Uma delas, cujo principal centro de 

desenvolvimento é o Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade 

Federal de Uberlândia, trata da produção de gases de síntese a partir de 

diferentes tipos de águas glicerinosas, o que certamente abrirá excelentes 

perspectivas para o aproveitamento deste material em unidades de produção de 

combustíveis de segunda geração. 

 

2.3 DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DAS COOPERATIVAS  

 

No início do século XX, algumas cooperativas começaram a aparecer, 

inspiradas em modelos trazidos por imigrantes estrangeiros ou por alguns poucos 

idealistas brasileiros, que tinham conhecimento do sucesso de associações de 

crédito cooperativo para pequenos agricultores na Alemanha e na Itália. O Rio 

Grande do Sul surgiu na dianteira no ramo do crédito cooperativo. “Em seguida, 

cooperativas de vários ramos foram se multiplicando por todo o país” (PINHO, 

2004, p.14). Como afirma Queiroz, (1998, p.12) “as cooperativas crescem no 

mundo todo na busca de melhorias profissionais e sociais dos trabalhadores”. 
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De acordo com a legislação brasileira (art. 4º, da Lei nº 5764, de 16-12-

1971), as cooperativas “são sociedades de pessoas, com forma e natureza 

jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para 

prestar serviços aos associados” (BRASIL, 1998). 

Para a Organização das Cooperativas do Brasil (OCB, 2009) “cooperativa 

é uma associação autônoma de pessoas que se unem, voluntariamente, para 

satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais comuns, por 

meio de uma empresa de propriedade coletiva e democraticamente gerida”. 

Elas se baseiam em valores de “ajuda mútua e responsabilidade, 

democracia, igualdade, equidade e solidariedade. Na tradição dos seus 

fundadores, os membros das cooperativas acreditam nos valores éticos da 

honestidade, transparência, responsabilidade social e preocupação pelo seu 

semelhante” (OCB, 2009). 

As cooperativas são orientadas por alguns princípios, por meio dos quais 

levam os seus valores a prática, quais sejam (OCB, 2009): 

 

• Adesão voluntária e livre. 

• Gestão democrática e livre. 

• Participação econômica dos membros. 

• Autonomia e independência. 

• Educação, formação e informação. 

• Intercooperação. 

• Interesse pela comunidade. 

 

Este último princípio – interesse pela comunidade – significa que as 

cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentado das suas 

comunidades por meio de políticas aprovadas pelos membros. Conforme 

Cançado e Gontijo (2004), da definição dada a este princípio, cabe destacar dois 

aspectos: “Primeiro, as cooperativas, como organizações de pessoas, tendem a 

estar vinculadas estreitamente à comunidade onde os cooperados residem, e 

desta maneira, o desenvolvimento desta comunidade reflete-se diretamente nos 

cooperados. O segundo aspecto diz respeito à maneira como a cooperativa age 

na comunidade, ou seja, a própria definição de suas políticas de ação, que devem 
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ser aprovadas por seus membros, logo, este princípio deve ser aplicado em 

conjunto com o da Gestão Democrática”. 

“Uma dificuldade para a aplicação prática deste princípio é a crescente 

escassez de recursos para gerir estas ações, dada a tendência de diminuição de 

margens e sua conseqüente diminuição de resultados, o que não é referente 

apenas a organizações cooperativas”. Tal fato torna necessário “uma grande 

criatividade e flexibilidade para encontrar soluções que unam recursos escassos e 

resultados satisfatórios” (BRAGA et al. apud CANÇADO E GONTIJO, 2004, p.14). 

Conforme Pinho (2004, p.121), nas sociedades cooperativas existe 

“igualdade de direitos e obrigações dos cooperados baseada, sobretudo, na 

norma estabelecida nas assembléias-gerais de que cada associado tem direito a 

um voto [...] independente de sua participação no capital social”. 

Segundo Perius (1983), o ingresso do associado nas organizações 

cooperativas é livre, bastando que tome a decisão de querer cooperar, desde que 

isso traga benefícios, que se resumem na maximização de remuneração das 

atividades profissionais. A relação jurídica cooperativa é de natureza institucional, 

porquanto se fundamenta na submissão a normas estatutárias, previamente 

estabelecidas. Entretanto, nos últimos anos, observa-se que grande parte das 

cooperativas tem estabelecido requisitos para o ingresso de associados, tais 

como especificação do produto a ser recebido, quantidade e qualidade. 

As cooperativas podem ser estruturadas de diferentes maneiras: a 

estruturação funcional, a estruturação representada pelas unidades estratégicas 

de negócios e a estruturação por processos. A estruturação funcional é a mais 

comum, composta por: uma assembléia-geral como órgão máximo de decisões; 

um conselho fiscal para cuidar da execução orçamentária da cooperativa; um 

conselho de administração com atribuições de proceder à gestão do 

empreendimento cooperativista; uma diretoria geral; e, gerência financeira, de 

produção, marketing e recursos humanos (OLIVEIRA, 2001). 

Conforme afirma Pinho (2004, p.118), historicamente, a cooperativa 

agrícola “é o mais bem estruturado ramo cooperativo brasileiro”. 

“Em função da globalização, do aumento crescente da competição 

internacional e do protecionismo agrícola de países desenvolvidos, as 

cooperativas agrícolas tem sido obrigadas a buscar soluções que garantam a 
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competitividade e a sustentabilidade da agricultura, da própria cooperativa como 

empresa e do corpo cooperado” (PINHO, 2004, p.118). 

Neste mesmo sentido, Bialoskorski Neto (2005) coloca que em virtude da 

intensa transformação pela qual a atividade agrícola passou nos últimos anos, o 

que era uma atividade de subsistência e auto-suficiência tornou-se uma unidade 

dependente do mercado e das indústrias de insumos e processamento. Tal fato 

obrigou as organizações agropecuárias a terem que se adaptar as exigências do 

mercado e buscar alternativas, principalmente as organizações de pequeno porte, 

para sobreviverem num mercado altamente competitivo. 

Nesse sentido, uma alternativa seria a formação de cooperativas. Para os 

países em desenvolvimento, a formação de cooperativas gera dinamismo no 

ponto de vista econômico e social, destacando-se sua contribuição no 

desenvolvimento das atividades agropecuárias. No Brasil, o crescimento do 

cooperativismo se deve fundamentalmente a esse setor (NASCIMENTO, 2000). 

O cooperativismo se desenvolve de forma intensa no setor primário da 

economia devido às estruturas de mercado encontradas. A razão disso é que a 

agricultura se caracteriza por interagir com mercados fortemente concentrados, 

como é o caso dos insumos básicos necessários, o processamento e a 

distribuição da produção, de acordo com a ótica de cadeias. 

Assim, segundo Bialoskorski Neto (2005, p. 236), “as economias 

empresariais cooperativas estão situadas entre as economias particulares dos 

cooperados, por um lado, e o mercado, por outro, aparecendo como estruturas 

intermediárias, formadas a partir da ação coletiva espontânea”. 

Portanto, uma importante razão para a existência deste tipo de 

organização é o fato de possibilitarem a diminuição de riscos e agregação de 

valor para os produtores rurais, que, em muitos casos, isoladamente, não teriam 

como se relacionar em condições favoráveis com mercados concentrados. 

Do exposto anteriormente é possível compreender a importância das 

cooperativas para o agronegócio, principalmente com relação aos pequenos 

produtores que, se não se unirem em corporações maiores, dificilmente 

sobreviverão num ambiente cada vez mais globalizado e competitivo. Observa-se 

que as cooperativas surgiram com o objetivo de resolver um problema social de 

exclusão de pequenos artesões. Logo, elas buscam um equilíbrio entre as esferas 

sociais e econômicas, tendo que lidar com o dilema: valores e necessidades dos 
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cooperados versus concorrência e valores do mercado. Como exposto por Begnis 

e colaboradores (2004), “a finalidade primeira de uma cooperativa tradicional é o 

desenvolvimento econômico e social de seus associados”. Entretanto, além da 

questão social é importante a inclusão da questão ambiental para o alcance da 

sustentabilidade.  

 

 

2.4 FONTES DE FINANCIAMENTO 

 

As fontes de financiamento no Programa de Biodiesel podem ser internas 

ou externas. O principal agente de financiamento do programa de Biodiesel 

brasileiro é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

cujas principais condições operacionais do programa são (LIMA, 2004): 

• Elevação dos percentuais máximos de participação no investimento 

total e dos prazos totais. 

• Concessão de aval a financiamento externo. 

• Flexibilização das regras de garantias então vigentes em 2004. 

• Simplificação dos processos de análise e de contratação.  

Outro agente de financiamento é o Banco do Brasil que conta com o BB 

BIODIESEL, Programa BB de Apoio a Produção e Uso de Biodiesel, cujas 

características são (ASSUMPÇÃO, 2006): 

• O programa visa apoiar a produção, a comercialização e o uso do 

biodiesel como fonte de energia renovável e de atividade geradora de 

emprego e renda. 

• A assistência ao setor produtivo é feita por meio da disponibilização de 

linhas de financiamento de custeio, investimento e comercialização, 

colaborando para a expansão do processamento de biodiesel no país, a 

partir do incentivo à produção de matéria-prima, à instalação de plantas 

agroindustriais e à comercialização. 

• O Programa beneficia, de forma sistêmica, os diversos componentes da 

cadeia produtiva do biodiesel: 
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a) Na produção agrícola: com linhas de crédito de custeio, investimento 

e comercialização, disponíveis para financiamento ao produtor rural 

familiar e empresarial. 

b) Na industrialização: BNDES Biodiesel, PRONAF Agroindústria, 

PRODECOOP, Crédito Agroindustrial (aquisição de matéria-prima), 

além das linhas disponíveis para o setor industrial. 

   

  O principal critério considerado pelo Banco na concessão do crédito, além 

das exigências específicas de cada linha, é a garantia de comercialização tanto 

da produção agrícola quanto do biodiesel. Inicialmente são priorizadas as culturas 

de dendê, mamona, soja, algodão (caroço), girassol e nabo forrageiro, 

observando-se o zoneamento agrícola e a aptidão regional (BANCO DO BRASIL, 

2006b). 

Lima (2004) lembra que “No Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), 

do Protocolo de Quioto, uma parte do compromisso de redução de emissões de 

gases de efeito estufa dos países desenvolvidos pode ser realizada em países em 

desenvolvimento”.  

Em julho de 1999, o Banco Mundial criou o Prototype Carbon Fond (PCF), 

um fundo com a finalidade de financiar projetos que visem mitigar os efeitos das 

mudanças climáticas e promover o desenvolvimento sustentável, com recursos da 

ordem de 150 milhões de dólares. Para compor esse fundo, governo e empresas 

de países desenvolvidos contribuem com recursos e tecnologia para os projetos. 

O PCF repassa esses recursos para financiar projetos de países em 

desenvolvimento (LIMA, 2004). 

Outra fonte externa é o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

que, conforme Lima (2004), concedeu um empréstimo de U$ 10 milhões à 

Colômbia, destinado a promoção da eficiência energética. 

Nos financiamentos com recursos oriundos do exterior, é necessário levar 

em conta o problema do risco cambial, encontrando uma alternativa de como 

disponibilizar esses financiamentos sem deixar o risco cambial por conta do 

tomador do crédito (ASSUMPÇÃO, 2006). 
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2.4.1 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF 

Investimento 

 

O PRONAF tem por objetivo fornecer um apoio financeiro para as 

atividades agropecuárias e não agropecuárias exploradas mediante emprego 

direto da força de trabalho do produtor rural e de sua família, entendendo-se por 

atividades não-agropecuárias os serviços relacionados com turismo rural, 

produção artesanal, agronegócio familiar e outras prestações de serviços no meio 

rural, que sejam compatíveis com a natureza da exploração rural e com o melhor 

emprego da mão-de-obra familiar (BNDES, 2009). 

A abrangência do programa é para todo território nacional. São 

beneficiários do PRONAF todos que (BNDES, 2009): 

• Explorem parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, 

arrendatário, parceiro ou concessionário do Programa Nacional de 

Reforma Agrária. 

• Residam na propriedade ou em local próximo. 

• Não disponham, a qualquer título, de área superior a 4 (quatro) módulos 

fiscais, quantificados segundo a legislação em vigor. 

• Obtenham, no mínimo, 70% da renda familiar da exploração agropecuária 

e não agropecuária do estabelecimento. 

• Tenham o trabalho familiar como predominante na exploração do 

estabelecimento, utilizando apenas eventualmente o trabalho assalariado, 

de acordo com as exigências sazonais da atividade agropecuária, podendo 

manter até 2 (dois) empregados permanentes. 

• Tenham obtido renda bruta anual familiar nos últimos 12 meses que 

antecedem a solicitação da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP 

acima de R$ 6.000,00 e até R$ 110.000,00, incluída a renda proveniente 

de atividades desenvolvidas no estabelecimento e fora dele, por qualquer 

componente da família, excluídos os benefícios sociais e os proventos 

previdenciários decorrentes de atividades rurais. Os créditos podem ser 

concedidos de forma individual ou coletiva.  
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 A taxa de juros varia de 1 a 5% dependendo do enquadramento, o prazo 

de pagamento é de até 12 anos, com carência de até cinco anos (BNDES, 2009) .  

 

2.4.2 Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor à 

Produção Agropecuária – PRODECOOP 

 

O objetivo do PRODECOOP é incrementar a competitividade do complexo 

agroindustrial das cooperativas brasileiras, por meio da modernização dos 

sistemas produtivos e de comercialização (BNDES, 2009a). 

 

Os Itens financiáveis são (BNDES, 2009a):  

• Estudos, projetos e tecnologia.  

• Obras civis, instalações e outros investimentos fixos.  

• Máquinas e equipamentos nacionais novos credenciados no BNDES e 

inerentes à produção/beneficiamento da cooperativa. 

• Despesas pré-operacionais. 

• Despesas de importação, em moeda nacional, vinculadas à importação de 

equipamentos.  

• Capital de giro associado ao projeto de investimento, observados os limites 

do BNDES Automático.  

• Capital de giro não associado a projetos de investimento.  

• Treinamento.  

• Integralização de cotas-partes vinculadas ao projeto a ser financiado.  

• Máquinas e equipamentos nacionais novos credenciados no BNDES, 

também de forma isolada, quando destinados à modernização no âmbito 

dos setores e ações apoiados pelo Programa.   

 

Os setores que podem ser financiados são (BNDES 2009a): 

• Industrialização de derivados de oleaginosas.  

• Realocação de plantas de processamento de oleaginosas.  
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• Implantação de sistemas para geração e co-geração de energia e linhas de 

ligação, para consumo próprio, como parte integrante de um projeto de 

agroindústria. 

• Instalação, ampliação e modernização de unidades industriais para a 

produção de álcool, açúcar e biodiesel. 

 

A taxa de juros é de 6,75% ao ano, incluída a remuneração da instituição 

financeira credenciada de 3% ao ano. O nível de participação é de até 90%.   

Cada cooperativa poderá, no período de 01/07/2009 a 30/06/2010, 

contratar financiamentos de até R$ 50 milhões, para empreendimentos em uma 

única Unidade da Federação, em uma ou mais operações. O limite para o 

financiamento a capital de giro não associado a projetos de investimento é de até 

R$ 20 milhões, a ser deduzido do limite de crédito (BNDES, 2009a).  

O limite de R$ 50 milhões poderá ter a participação do BNDES 

incrementada em até 100% quando os recursos adicionais forem destinados a 

empreendimentos da própria cooperativa em outra(s) Unidade(s) da Federação 

ou a empreendimentos realizados no âmbito de cooperativa central (BNDES, 

2009a). 
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3. METODOLOGIA  

 

A pesquisa realizada neste trabalho é descritiva porque expõe 

características de determinada população ou de determinado fenômeno e 

exploratória porque foi realizada numa área na qual se tem pouco conhecimento 

acumulado e sistematizado, bem como um caráter intervencionista, pois pretende 

interferir na realidade estudada para modificá-la (VERGARA, 2000, p. 46-49). 

Em relação aos meios utilizados é uma pesquisa de campo, documental e 

bibliográfica. Campo, devido uma investigação empírica realizada no local onde 

ocorreu um fenômeno que dispõe de elementos para explicá-lo; documental pelo 

fato de que é realizada com documentos conservados em órgãos públicos e/ou 

privados e bibliográfica, já que utiliza material acessível ao público em geral, tais 

como livros, revistas, jornais, Internet, etc. (VERGARA, 2000, p. 46-49 e GIL, 

1991, p.47-52). 

O enfoque da pesquisa é “dialético”, pois para conhecer o objeto da 

pesquisa foi necessário analisar os as ligações, mediações e contradições. É uma 

análise que ultrapassa a questão técnica e abordando a problemática social e 

econômica (TRIVINOS, 1987, p. 49). 

Sendo assim, com base na literatura sobre biodiesel, realizou-se uma 

pesquisa mencionando sua definição, características, tecnologia de produção pelo 

processo de transesterificação, a utilização de matérias-primas provenientes da 

agricultura familiar, comercialização, suas vantagens e desvantagens quanto a 

inserção na matriz energética e o seu aspecto econômico social.    

 Para atingir os objetivos propostos nesta dissertação foi realizada uma 

análise sócio - econômica do Estado do Maranhão (item 4) para selecionar e 

avaliar a disponibilidade e a localização da matéria - prima mais promissora para 

a produção de biodiesel no Maranhão; para calcular a produção estimada de 

biodiesel a partir da matéria-prima selecionada; e para dimensionar o tamanho da 

usina para atender a produção local de matéria-prima. Também foi analisada a 

mão de obra disponível e a existência de cooperativas na região selecionada. Na 

sequência, foi feita uma análise econômica da produção de biodiesel (item 5), 

para tanto foram realizadas cotações de usinas junto a fabricantes, levantada a 

infra-estrutura necessária e levantados os co-produtos formados na cadeia 

produtiva. Ao final foi estimado o impacto sócio – econômico para os membros da 



  43 

 
  

cooperativa com a implantação da usina de biodiesel na região. Ainda, baseado 

nos custos fixos e variáveis, receitas financeiras e payback, dentro da previsão de 

vendas do biodiesel de babaçu e seus subprodutos, foi analisada o 

enquadramento do empreendimento na linha de crédito do PRONAF e realizada 

sua simulação.  

  Utilizou-se como base de consulta e análise de dados, informações 

divulgadas por órgãos governamentais do estado do Maranhão, como IMESC - 

Instituto Maranhense de Estudos Sócio - econômicos e Cartográfico pelo governo 

federal, IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, EMBRAPA – 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, SEPLAN – Secretaria de Estado 

de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, EPE – Empresa de Pesquisa 

Energética e BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Social, bem como 

revistas/periódicos técnico-científicos nacionais e internacionais.  
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4. ANÁLISES REALIZADAS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS 

PROPOSTOS NA PRESENTE PESQUISA 

 

Conforme mencionado na introdução (item 1), para atingir os objetivos 

propostos a pesquisa realizada nesta dissertação foi dividida em duas fases. Na 

primeira foi realizada uma análise sócio - econômica do Estado do Maranhão 

(item 4.1) e na segunda, uma análise econômica da produção de biodiesel a partir 

da matéria - prima potencial e do local de instalação da planta baseado na análise 

realizada na primeira fase (item 4.2). 

 

4.1 ANÁLISE SÓCIO - ECONÔMICA DO ESTADO DO MARANHÃO 

 

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores o estado do 

Maranhão, localizado no litoral norte do Brasil, ocupa uma área equivalente a 

333.365,6 km2, limitando-se ao norte com o oceano Atlântico, numa extensão 

litorânea de 640 km. A leste faz divisa com o estado do Piauí, ao sul e sudoeste 

com o estado de Tocantins e a oeste com o estado do Pará. O clima 

predominante no estado é tropical e seu relevo apresenta duas regiões distintas, 

que incluem a planície litorânea e o planalto tabular. A planície litorânea é 

formada por baixadas alagadiças, tabuleiros e extensas praias. Destacam-se as 

grandes extensões de dunas de areia e o litoral recortado em alguns trechos da 

costa, especialmente onde se formam as baías de São Marcos e São José. As 

demais regiões compõem-se de planaltos, que formam chapadas com escarpas, 

denominadas serras. Na parte noroeste do estado, situa-se a chamada Amazônia 

Maranhense, que se caracteriza pela vegetação de floresta e clima equatorial 

(MRE, 2009). 

O babaçu, palmeira oleaginosa (Orbignya martiana) de grande valor 

comercial e industrial, é encontrado em extensas formações naturais nos estados 

do Maranhão e Piauí, responsáveis por mais de 90% da produção do País. Uma 

das mais valiosas palmeiras do Brasil, o babaçu chega a alcançar 20 metros de 

altura e possui um conjunto de folhas longas, com mais de seis metros de 

comprimento. Os frutos têm a forma de amêndoas e podem chegar a 15 cm de 

diâmetro em sua parte mais larga. Do babaçu se extrai a matéria-prima utilizada 
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na fabricação de margarinas, banha de coco, sabões e cosméticos. O resíduo da 

extração, chamado "torta de babaçu", é útil como forragem para o gado. O broto 

fornece palmito de boa qualidade e o fruto, enquanto verde, serve aos 

seringueiros para defumar a borracha (MRE, 2009).  

Ao amadurecerem, suas partes externas são utilizadas como alimentos. O 

caule se emprega em construções rurais e das folhas se fazem coberturas para 

casas ou cestos fabricados no âmbito da indústria doméstica. Podem também ser 

utilizadas na fabricação de celulose e papel. Como acontece com outros tipos de 

palmeiras, do pedúnculo cortado pode ser extraído um líquido que, fermentado, 

produz bebida alcoólica muito apreciada por indígenas da região (MRE, 2009). 

Existem no Maranhão pelo menos 2,8 milhões de hectares de terras, 

excluídos os usos atuais e as áreas de proteção, onde as mais diversas culturas 

oleaginosas podem se instalar. Também estão excluídas deste montante as áreas 

definidas como prioritárias para cana-de-açúcar, um total de 1,2 milhão ha 

(MARANHÃO, 2008). Considerando-se uma produtividade média de 350 litros de 

óleo vegetal por hectare e que metade desta área (2,8 milhões de hectares) 

esteja em posição logística favorável, o potencial de produção chegaria a 490 

milhões de litros de biodiesel por ano, cerca de 90% de todo o potencial de 

consumo do Nordeste, considerando a mistura B10 (10% de biodiesel em 90% de 

diesel) (MARANHÃO, 2008). 

A Tabela 5 indica os rendimentos das principais plantas oleaginosas do 

Maranhão, tendo como referência as produtividades médias das lavouras 

cultivadas obtidas em 2005 (não foram encontrados dados oficiais mais recentes  

na literatura). Com relação ao babaçu, a produtividade de grãos e amêndoas é de 

117 kg/ha. Considerando que o grão apresenta 66% de óleo, a produtividade de 

óleo corresponde aproximadamente a 77,22 kg/ha. A produtividade da mamona 

se refere ao vizinho estado do Piauí, já que o Maranhão não tem registro oficial 

desta cultura no estado até o momento. Com base nos índices de produtividade 

atuais, a lavoura oleaginosa que mais se destaca em rendimento por unidade de 

área é a soja, com 478,8 kg/ha.  
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 Tabela 5: Produtividade das plantas oleaginosas. 

Cultura 
Produtividade 

(kg/ha) - (grãos e 
amêndoas) 

Teor de 
Óleo (%) 

Rendimento de 
Óleo (kg/ha) 

Algodão 1.500 18,00% 270,0 
Soja 2.660 18,00% 478,8 
Mamona 830 45,00% 373,5 
Babaçu 117 66,00% 77,22 

  
Fonte: Maranhão, 2008.  

 

4.1.1 Perspectivas de produção de biodiesel no estado do Maranhão  

 

4.1.1.1 Biodiesel de óleo de soja  

 
As variedades de soja tropical, adaptadas às baixas latitudes, estão 

zoneadas para quase todo o estado, exceto o litoral, como pode ser observado na 

Figura 9. 

 

Figura 9: Disponibilidade de áreas aptas para o cultivo de soja. 

Fonte: Maranhão, 2008. 

Estima-se que a União Européia em 2010 terá capacidade de produzir 

aproximadamente 9,0 bilhões de litros de biodiesel, enquanto que a demanda 

projetada é de 12,0 bilhões de litros de biodiesel, para atender às metas 

estabelecidas, segundo a Oil World. Isto geraria uma demanda de importação de 
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3,0 bilhões de litros por ano, que em parte poderia ser atendida pelo estado do 

Maranhão, dada a logística competitiva do porto de Itaqui bem como a tradição 

que possui nas operações com a rota de Rotterdam, a mais importante na 

exportação de minérios (MARANHÃO, 2008). 

Existem atualmente no estado dois projetos de instalação de usinas de 

biodiesel, com registro na ANP e no Ministério do Desenvolvimento Agrário, 

sendo uma planta localizada em São Luís, na área portuária de Itaqui e outra, no 

Distrito Industrial de Porto Franco. A capacidade total de produção desses dois 

empreendimentos é de 141 milhões de litros por ano (MARANHÃO, 2008).  

A soja é a oleaginosa atualmente com maior potencial de ser convertida 

em biodiesel no estado. Com base nos dados de produção e produtividade de 

2005, o potencial de produção de óleo vegetal para um volume total de 996,9 mil 

toneladas de grãos é de 179,4 milhões de litros por ano (MARANHÃO, 2008). 

A capacidade instalada de extração de óleo é de 90 milhões de litros e está 

toda concentrada na única esmagadora do estado, localizada em Porto Franco, 

junto ao terminal de integração de cargas da Ferrovia Norte-Sul (MARANHÃO, 

2008). 

A produção de soja está disseminada em três regiões principais (Figura 

10): Pólo de Balsas, situado ao sul do estado, com 94% das áreas cultivadas; 

Pólo de Chapadinha, situado a Nordeste, com 4,5%; e Pólo de Grajaú, mais ao 

Centro do Estado, com 1,5%.  
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Figura 10: Distribuição da soja no estado do Maranhão.     

Fonte: Maranhão, 2008. 

 

4.1.1.2 Biodiesel de óleo de algodão 

 
A segunda cultura oleaginosa em importância no estado é o algodão. A  

área plantada em 2005 foi de  8.385 ha, distribuídos essencialmente nos 

municípios mencionados na Tabela 6. A produtividade de óleo é de 270 L/ha, 

portanto o total de produção de óleo foi de 2,26 milhões de litros por ano. 

 
 Tabela 6:  Distribuição da área plantada de algodão. 
 

Municípios Área plantada (ha) 
Quantidade 
produzida 

Rendimento 
médio (kg/ha) 

Tasso Fragoso 4.000 14.000 3.500 
Balsas 3.984 14.342 3.599 
Riachão 218 785 3600 
São Felix de 
Balsas 120 36 300 
Buriti Bravo 57 37 649 
Mirador 6 6 1.000 

 
Fonte: Maranhão, 2008. 
 
 

O zoneamento agroclimático do Ministério da Agricultura indica que 

praticamente todo o estado, com exceção do litoral, está apto para o plantio da 

cultura de algodão (MARANHÃO, 2008), conforme ilustrado na Figura 11.  
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Figura 11: Distribuição de áreas aptas para cultivo de algodão no estado do 
Maranhão. 
 
Fonte: Maranhão, 2008. 
 

4.1.1.3 Biodiesel de óleo de mamona 

 

Apesar do Maranhão não possuir área registrada de plantio dessa 

oleaginosa em seu território, há pelo menos dois projetos de usina com registro 

na ANP e no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que pretendem utilizá-la 

como fonte de suprimento de óleo vegetal (MARANHÃO, 2008). 

A mamona tem a característica de ser uma cultura que está ao alcance de 

ser explorada por agricultores familiares, especialmente no âmbito dos projetos de 

assentamento que, no Maranhão, somam 875, com 97.403 famílias, cobrindo uma 

área total de 4,4 milhões de hectares (MARANHÃO, 2008). 

Os empreendimentos de biodiesel que associem duas ou mais fontes de 

suprimento de óleo vegetal, originárias, por um lado, de sistemas de produção em 

larga escala do agronegócio, e por outro de lavouras de agricultores familiares 

dos perímetros de assentamento, são os mais interessantes para o estado. 

Antecipando-se ao interesse que esta cultura está despertando, na esteira 

da corrida mundial pelos biocombustíveis, o Ministério da Agricultura já definiu o 

zoneamento agroclimático para o estado do Maranhão, abrangendo 34 
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municípios, no Noroeste e Centro-Oeste do estado (MARANHÃO, 2008), 

conforme ilustrado na Figura 12. 

 

 
Figura 12: Disponibilidade de áreas aptas para o cultivo de mamona no estado do 
Maranhão. 
 
Fonte: Maranhão, 2008. 
 
4.1.1.4 Biodiesel de óleo de babaçu 

 

O babaçu é uma palmeira nativa grandemente disseminada em todo o 

estado do Maranhão, onde a EMBRAPA estima haver mais de 4,0 milhões de 

hectares de cobertura espontânea (Figura 13). A exploração extrativa do coco de 

babaçu faz parte da tradição cultural das populações rurais desde as primeiras 

ocupações. Em que pese o estado ser o maior produtor do país de óleo vegetal 

desta palmácea, a atividade não tem comprovado ser capaz de impulsionar o 

desenvolvimento nas áreas em que é explorada. Pelo contrário, as regiões onde 

predomina a exploração extrativa de babaçu coincidem ser as de menor IDH. 

Apesar da amêndoa ser muito rica em óleo, 66% de rendimento, a produção por 

hectare é muito pequena em relação a outras oleaginosas: 77,22 litros/ha 

(MARANHÃO, 2008). 
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Figura 13: Coco de babaçu. 

Fonte: Plantas Novaes, 2009. 

 

Três aspectos têm sido responsáveis por limitar a importância econômica 

desta atividade: a quebra manual do coco (rendimento de 10 kg de amêndoa por 

pessoa/dia); a dispersão das árvores em padrão que dificulta a logística; e o baixo 

rendimento de óleo por hectare, comparativamente a outras oleaginosas (soja: 

478,8 L/ha; mamona: 373,5 L/ha; algodão: 270 L/ha).  

A expectativa é que o momento atual de relevância das biomassas 

energéticas proporcione uma oportunidade de resgatar a antiga importância 

econômica que esta palmácea já teve para o estado do Maranhão. A 

mecanização da extração da amêndoa é o principal gargalo a ser resolvido, 

porém, estudos indicam diversas frentes de trabalho com ações em andamento 

na criação de maquinário que permita a modernização do processo produtivo, há 

décadas pautado por relações de produção primitivas, associadas ao extrativismo 

e ao escambo. A sinergia proporcionada pela exploração econômica dos co-

produtos (carvão de endocarpo, amido de mesocarpo) poderá largamente 

compensar o pequeno rendimento em óleo por hectare (MARANHÃO 2008). Os 

4,0 milhões de hectares de palmeira babaçu, dispersos pelo estado, teriam um 

potencial de extração de óleo de 300 milhões de litros por ano. Atualmente a 
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produção de óleo de babaçu no Maranhão corresponde a cerca de 69 milhões de 

litros, 93,43% da produção nacional, que equivale a 73 milhões de litros (Tabela 

7). Porém, essa extração de óleo corresponde a apenas 24,3% da potencialidade 

da região. 

 

Tabela 7: Quantidade e valor dos produtos da extração vegetal, segundo as 
grandes regiões e Unidades da Federação. 
 

Grandes Regiões e  
Unidades da Federação 

Babaçu (amêndoa) 

Quantidade (t) Valor (1.000 R$) 

Brasil           110 636        115 636 
Norte 387 391 

Amazonas 12 13 
Pará 30 33 
Tocantins 345 345 

Nordeste           110 248        115 246 
Maranhão           104 479        109 140 
Piauí             5 070          5 425 
Ceará 359 405 
Bahia 341 275 
 

Fonte: IBGE, 2009. 

 

4.1.2 Importância social do babaçu 

 

Todo babaçu é produzido pela população extremamente pobre da região 

amazônica, que extrae os caroços do fruto lenhoso, um trabalho penoso por 

absoluta falta de outras oportunidades. Os caroços são vendidos às fabricas para 

a extração do óleo ou são transformados em óleo de forma caseira para o 

consumo da família (CLEMENT, 2005). 

Na maioria dos sistemas de cultivo associados ao babaçu, os agricultores 

não são os donos das terras, ou seja, não controlam a terra. O acesso a ela se dá 

por meio de acordos com os proprietários. Geralmente as famílias dos pequenos 

produtores recebem moradia, uma pequena fração de terras para cultivar e obter 
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o usufruto dos recursos extrativistas, dando em troca o pagamento de uma renda 

em espécie, geralmente arroz (ALBIERO, 2007).  

Sob este sistema, o direito de usufruto do babaçu está relacionado ao 

acesso à terra. A quebra do coco para a extração da amêndoa é tida como 

"trabalho de mulher" (Figura 14). Considerando o tempo total dedicado por uma 

família à extração da amêndoa, 81% do trabalho é realizado por mulheres (Figura 

11) e crianças (Figura 15) enquanto que na agricultura a participação do homem é 

maior. Das amêndoas também extraem o óleo para cozinhar, o sabão e um 

substituto do querosene usado em lamparinas. Do endocarpo lenhoso, que abriga 

as amêndoas, é produzido o carvão que é utilizado pelas famílias para satisfazer 

as necessidades de combustível, contribuindo assim para proteger as florestas da 

coleta excessiva de madeira para fins energéticos (ALBIERO, 2007). 

 

 

Figura 14: Quebradeiras de coco de babaçu no Maranhão. 

Fonte: MIQCB, 2009 
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Figura 15: Trabalho infantil nos babaçuais no Maranhão. 

     Fonte: UOL, 2009.  

 

Zylbersztajn e colaboradores (2000) informaram que em média, uma 

quebradeira de coco extrai cerca de 5 kg de amêndoas em um dia de trabalho, 

embora algumas pessoas consigam extrair até 15 kg. Existe uma forte questão de 

gênero ligada à atividade de quebra do babaçu. Por constituir a única fonte de 

renda gerada exclusivamente pelas mulheres no âmbito familiar, o trabalho de 

quebra adquiriu uma conotação de liberdade no imaginário feminino. A luta das 

quebradeiras de coco babaçu por melhorias no exercício da sua atividade originou 

duas organizações de peso no rural maranhense: a Associação das Mulheres 

Trabalhadoras Rurais (AMTR) e o Movimento Interestadual das Quebradeiras de 

Coco Babaçu (MIQCB). O babaçu é integralmente aproveitado pelas famílias que 

sobrevivem da agricultura de subsistência associada à exploração da palmeira. A 

amêndoa que não é comercializada é utilizada para a produção de óleo e leite de 

coco para o consumo doméstico.  

O mesocarpo do coco é utilizado tanto na alimentação humana quanto na 

alimentação animal. Do endocarpo é produzido o carvão, utilizado como 

combustível na cocção dos alimentos. As folhas secas (palha) são utilizadas para 

a confecção dos telhados das moradias. Cerca de 5% das amêndoas coletadas 

são aproveitadas para consumo doméstico pelas famílias rurais. O restante é 

comercializado em troca de gêneros alimentícios (ALBIERO, 2007). 
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May (2000) afirma que além de utilizar a casca para produzir carvão, as 

famílias utilizam o mesocarpo que apresenta 60% de amido, o que o torna uma 

excelente fonte de carboidrato para alimentação de porcos e aves. Em tempo de 

escassez, a farinha do mesocarpo (fubá) é utilizada como alimento pelas 

populações rurais. Adicionando água à farinha se produz o mingau considerado 

um excelente remédio para males gastrointestinais. 

Quanto menor é a renda familiar maior é a importância relativa da renda 

proveniente do babaçu. O que sugere, segundo May (2000), que qualquer 

mudança que venha a afetar o acesso às palmeiras tem sérias conseqüências 

para o bem-estar da população dependente da renda gerada pela atividade 

extrativista.  

As diferenças na importância relativa da renda proveniente do babaçu são 

em função da situação econômica dos produtores. Assim, para os trabalhadores 

assalariados a proporção da renda proveniente das vendas das amêndoas 

representa 25% contra somente 11% para os minifundiários e posseiros (MAY, 

2000). 

 

4.1.3 Importância econômica do babaçu  

 

Apesar de sua exploração estar baseada num extrativismo primário, o 

babaçu desempenhou até meados da década de 80, importante papel na 

economia do estado do Maranhão, como base da sustentação de um parque 

industrial de extração de óleo vegetal, instalado exclusivamente para processar as 

amêndoas extraídas do seu fruto (ALBIERO, 2007).  

O auge da economia babaçueira constituiu-se nas décadas de 60 ao início 

de 80. Nesse período, 52 empresas de médio e grande porte funcionavam no 

Maranhão, produzindo óleo para o abastecimento das indústrias alimentícias, 

higiene e limpeza no país e no exterior (HERRMANN et al, 2001).  

A proporção da renda derivada da venda das amêndoas corresponde a 

aproximadamente 30% da renda familiar. Esta renda é especialmente importante 

na entressafra das culturas anuais, quando chega a responder por 42% de todo o 

dinheiro ganho. A proporção diminui para 6% durante o período de maior 

necessidade de mão de obra na colheita do arroz e de crescente escassez de 

frutos de babaçu acessíveis. Embora a maior parte das amêndoas extraídas seja 
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vendida, uma pequena proporção (5%) é destinada para uso doméstico. Das 

amêndoas, as populações locais obtêm leite de coco que é utilizado no preparo 

de carnes, doces e também em bebidas puras ou misturadas com café (MAY, 

2000). 

O óleo de soja é o principal concorrente do óleo de babaçu no mercado de 

óleos comestíveis. O mercado brasileiro formal para o óleo de babaçu comestível 

é estimado em 5,5 mil toneladas/ano, predominantemente para o mercado  

nordestino. Além deste, existe um mercado informal caracterizado pelo 

autoconsumo das famílias de baixa renda localizadas nas regiões de ocorrência 

da palmeira. O mercado brasileiro de óleos láuricos constitui, atualmente, no 

principal mercado para o óleo de babaçu. As indústrias dos segmentos de 

higiene, limpeza e cosméticos absorvem 35 mil toneladas anuais de óleo de 

babaçu bruto. Além do mercado de láuricos, o babaçu começou a adquirir 

importância para algumas empresas da indústria siderúrgica, interessadas na 

possibilidade de utilização do coco, carbonizado como carvão vegetal, em 

substituição ao carvão oriundo de matas nativas (ZYLBERSZTAJN et al, 2000).  

A casca do coco, devidamente preparada, fornece um eficiente carvão, 

fonte exclusiva de combustível em várias regiões do nordeste do Brasil. A 

população, que sabe aproveitar das riquezas que possui, realiza freqüentemente 

o processo de produção do carvão de babaçu durante a noite: queimada 

lentamente em caieiras cobertas por folhas e terra, a casca do babaçu produz 

uma vasta fumaça aproveitada como repelente de insetos (Biodiesel BR, 2006). 

A venda de amêndoas de babaçu representa para os pecuaristas receitas 

brutas de US$ 18.40/ha que em receitas líquidas representa US$ 4.60/ha por ano. 

Embora estas receitas pareçam baixas, quando comparadas com a renda 

proveniente da pecuária (US$ 15.45), representam uma renda adicional de quase 

um quarto dos rendimentos líquidos por hectare provenientes de ambas as 

atividades. O babaçu, além de ser uma fonte importante de renda para as 

populações locais que o extraem, é também para a economia regional como um 

todo, pela industrialização do óleo de babaçu que na década dos anos 80 atingiu 

uma produção de 80.000 toneladas/ano, o que gerou um valor no mercado final 

de 40 milhões de dólares (MAY, 2000). 

O óleo de babaçu quando transformado em biodiesel (Figura 16) pode ser 

uma alternativa econômica viável, já que o biocombustível pode ser produzido no 
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próprio local de uso, configuração interessante principalmente para as regiões 

isoladas do nosso país (LOPES, 1983). 

Wunder (1998) afirmou que o subsetor extrativista da agricultura recebeu 

muita atenção internacional pelo potencial que lhe foi atribuído para o uso 

sustentável das florestas tropicais e de outros ecossistemas naturais, por 

exemplo, como a colheita de produtos não madeireiros nas reservas extrativistas. 

Neste contexto o babaçu recebe especial atenção, pois é uma das matérias - 

primas que se enquadra dentro deste contexto.  

 

    Figura 16: Produtos para industrialização do coco de babaçu. 

Fonte: Pensa 2000; PARENTE, 2003 ; DESER, 2005, apud SANTOS 2008. 

 

4.1.4 Organização cooperativista na região do Médio Mearim – ASSEMA 

 

Foi identificada, a partir da pesquisa realizada, na região do Médio Mearim 

uma associação de assentamento denominada de “Associação em Áreas de 

Assentamento no Estado do Maranhão” – ASSEMA.  

A ASSEMA é uma organização liderada por trabalhadores rurais e 

mulheres quebradeiras de coco babaçu, que promove a produção familiar, 

utilizando e preservando os babaçuais, para a melhoria da qualidade de vida no 

campo. De caráter regional, a ASSEMA não tem fins lucrativos e atua na 

denominada região do Médio Mearim, no estado do Maranhão, localizado no Meio 

Norte do Brasil (ASSEMA, 2009).  
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A ASSEMA foi fundada em 1989, por iniciativa de lideranças sindicais dos 

municípios de Esperantinópolis, Lima Campos, São Luiz Gonzaga do Maranhão e 

Lago do Junco, que visavam investir na melhoria das condições de trabalho e de 

vida e na defesa dos babaçuais.  

Há 20 anos, a ASSEMA vem prestando assessoria técnica, jurídica, 

econômica e política às famílias de trabalhadores rurais, em especial às famílias 

quebradeiras de coco babaçu, em suas ações de melhoria econômica da 

agricultura familiar, estimulando a organização de sistemas cooperativistas e 

associativistas para a produção de alimentos orgânicos (ASSEMA, 2009). 

A ASSEMA tem contribuído para: 

• Fortalecimento do direito à cidadania das famílias de trabalhadores 

rurais e quebradeiras de coco babaçu. 

• A criação de iniciativas econômicas sustentáveis e solidárias. 

• Promoção da equidade nas relações de gênero, gerações e etnias. 

• A sensibilização para a importância da agricultura ecológica orgânica. 

• Combate ao êxodo rural com alternativas que ajudem as pessoas a 

permanecerem na terra conquistada. 

• A implementação de políticas públicas que primam pela preservação 

dos babaçuais e de leis municipais que garantem às quebradeiras de 

coco o livre acesso aos babaçuais. 

A visão da ASSEMA é promover o desenvolvimento sustentável, para 

viabilizar a autonomia das famílias assentadas. A ASSEMA tem por missão a 

construção coletiva, pelos trabalhadores rurais e quebradeiras de coco babaçu do 

Médio Mearim, de ações sustentáveis de utilização dos recursos naturais na 

busca da qualidade de vida no campo, tendo como base a produção familiar, 

relações justas de gênero e o respeito às etnias e à diversidade cultural 

(ASSEMA, 2009). 

Em seu quadro de sócios, encontram-se 28 organizações, representando 

cerca de 2.500 famílias residentes em 43 comunidades. Entre as pessoas que 

fundaram a ASSEMA, também se encontram aquelas que fundaram a COPPALJ 
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– Cooperativa dos Pequenos Produtores Agroextrativistas de Lago do Junco e 

outras associações e cooperativas no Médio Mearim, como é o caso das 

quebradeiras de coco que fundaram a AMTR - Associação de Mulheres 

Trabalhadoras Rurais do Lago do Junco e Lago dos Rodrigues e a COOPAESP – 

Cooperativa dos Pequenos Agroextrativistas de Esperantinópolis (ASSEMA, 

2009). 

Como a ASSEMA possui as características buscadas nessa pesquisa, no 

sentido de viabilizar condições de financiamento para instalação de uma unidade 

de produção de biodiesel, e por conseguinte, melhorar a condição sócio -

econômica da região, esta associação foi considerada como cooperativa modelo 

nesse estudo de implantação do projeto de instalação da usina de biodiesel. 

 

4.1.5 Divisão do estado do Maranhão em regiões  

 
As diversidades regionais do território brasileiro, com notória 

particularidade do Maranhão, resultam da complexa e dinâmica matriz de 

interação de fatores ambientais, sociais, econômicos, culturais e políticos. Para 

eficácia das políticas publicas, é fundamental a participação da sociedade no seu 

processo de elaboração e execução, levando-se em consideração esse conjunto 

de fatores que formam a diversidade do território maranhense (SEPLAN et al, 

2008). 

O Governo do estado do Maranhão, com a Lei Complementar N.° 108 de 

21 de novembro de 2007, criou a nova regionalização com a divisão do estado em 

32 regiões de planejamento, conforme mencionado na Figura 17. A 

desconcentração da estrutura administrativa e a implementação do planejamento 

descentralizado tem como objetivo o desenvolvimento sustentável das regiões, 

por meio do fortalecimento dos municípios e da parceria com a sociedade civil 

organizada (SEPLAN et al, 2008). 

Com essa iniciativa, as políticas públicas devem ser implementadas de 

forma mais efetiva e concreta, numa nova relação Estado - Território, voltadas 

para a valorização do potencial das regiões, para a redução das desigualdades e 

para a melhoria da qualidade de vida da população maranhense (SEPLAN et al, 

2008). 
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 Figura 17 : Regiões de planejamento do estado do Maranhão. 

 Fonte: SEPLAN, 2008. 

 

Dentro da síntese demonstrada na Tabela 8, é visível que o estado do 

Maranhão detém várias regiões com indicadores sócio - econômicos com valores 

inferiores em relação a outras regiões do Brasil. A elaboração e implementação 

de estratégias para o aumento dos indicadores constitui um dos grandes desafios 

dos governantes. 
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   Tabela 8: Síntese dos indicadores sócio - econômicos do Maranhão. 

 

Legenda

Valor superior

Valor Intermediário

Valor inferior

Região 
População 

Residente - 2007
PIB 2006 (em R$)

PIB percapta 2006 
(em R$)

% do nº de 
empregos 

formais sobre o 
total da 

população na 
faixa de 18 a 64 
anos - 2007

% de pessoas 
beneficiárias 
do programa 
bolsa família

Brasil 183.987.291 2.369.796.546 12.688,28 31,57 18,91
Nordeste 51.534.406 311.174.975 6.029,47 19,83 37,05
Maranhão 6.118.995 28.621.445 4.628,20 14,15 45,27
Região da Baixada Maranhense 108.761 212.445 1.924,90 3,58 58,83
Região das Chapadas das Mesas 111.425 545.415 4.920,17 13,27 42,29
Região da Ilha do Maranhão 1.211.270 11.781.159 9.380,81 32,08 24,91
Região da Pré - Amazônia 154.047 433.605 2.733,25 5,76 52,11
Região das Serras 126.992 356.260 2.770,21 8,77 49,03
Região do Alpercatas 110.392 293.326 2.594,93 4,45 57,01
Região do Alto Munim 169.621 484.596 3.079,75 7,08 61,50
Região do Alto Turi 109.084 331.206 2.950,64 5,92 56,39
Região do Baixo Balsas 48.832 310.949 6.427,74 13,61 52,76
Região do Baixo Itapecuru 172.425 432.453 2.785,27 7,10 51,27
Região do Baixo Munim 128.825 303.374 2.622,73 6,83 54,19
Região do Baixo Turi 87.056 314.566 3.229,97 5,19 52,63
Região do Delta do Parnaiba 166.725 380.967 2.281,73 4,84 61,84
Região do Flores 95.318 258.675 2.707,91 6,35 56,98
Região do Gurupi 62.397 151.496 2.510,38 6,32 47,64
Região do Litoral Ocidental 125.526 257.844 2.040,40 4,51 54,94
Região do Mearim 217.011 735.831 3.425,28 7,68 55,91
Região do Médio Mearim 128.210 466.328 3.309,90 8,96 54,78
Região do Médio Parnaiba 207.523 587.573 2.842,57 11,08 43,76
Região do Pericumã 252.378 566.292 2.321,26 4,99 54,32
Região do Pindaré 347.786 1.250.003 3.370,11 7,66 52,91
Região do Sertão Maranhense 128.172 274.704 2.213,42 5,85 53,05
Região do Tocantins 360.585 1.767.021 4.793,74 17,38 34,68
Região dos Carajás 248.063 1.973.666 7.567,74 16,23 38,16
Região dos Cocais  238.314 692.465 2.780,39 7,78 57,57
Região dos Eixos Rodo - Ferroviários 158.921 377.899 2.392,71 5,87 54,20
Região dos Gerais de Balsas 133.224 955.797 7.405,54 19,13 37,94
Região dos Guajajaras 101.638 304.678 3.103,93 5,96 52,04
Região dos Imigrantes 91.996 291.207 3.099,66 5,53 61,04
Região dos Lagoas 126.271 295.791 2.452,68 5,50 57,40
Região dos Lençóis Maranhenses 154.358 309.301 2.091,37 10,93 60,89
Região dos Timbiras 235.849 924.553 3.945,18 12,15 51,71  

 Fonte: SEPLAN, 2008. 

 

Dentre as diferentes regiões de planejamento do Maranhão, foram 

escolhidas nesta pesquisa as regiões do Médio Mearim e dos Cocais. 

A região do Médio Mearim foi escolhida neste estudo, devido à existência 

da ASSEMA nessa região, que por sua vez possui cooperativas, fator 

imprescindível para o financiamento coletivo na linha PRONAF com limite de até 

R$ 10.000.000,00. Atualmente cerca de 500 pessoas fazem parte da cooperativa, 

desenvolvem e comercializam produtos artesanais e trabalham com a extração do 

óleo em pequena escala, com produção anual de cerca de 180.000 L . 
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A região dos Cocais, fica nas proximidades da região de atuação da 

ASSEMA, onde está localizada a maior concentração de babaçuais no Maranhão, 

cerca de 1.565.275 ha (CARDIAS, 2005).  

Concluindo, essas duas regiões satisfazem a questão da disponibilidade 

e do fornecimento de matéria-prima para a produção do biodiesel e do 

financiamento por meio da cooperativa, necessários para viabilizar o 

empreendimento. 

 

4.1.5.1 Análise sócio - econômica da região do Médio Mearim  

 

Na Figura 18 está apresentado o mapa da região do Médio Mearim, 

sendo esta composta por 9 municípios. A população da região do Médio Mearim é 

de 128.210 pessoas, sendo que 44.528 – 34,73% estão localizadas na área rural 

e 83.682 – 65,27% na área urbana. A densidade demográfica é de 41 (hab/km²) e 

o PIB em 2005 foi de R$ 417,6 milhões (Tabela 9).     

 

Figura 18: Região do Médio Mearim. 

Fonte: IMESC (a), 2009. 
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Tabela 9: Caracterização geográfica, econômica e social da região do Médio 

Mearim. 

Urbana Rural Total
3.114,2         83.682 44.528        128.210   41,2               417,6             
261,4 2.028      3.944          5.972       22,8               19,2               
480,9 9.443      9.126          18.569     38,6               43,3               
374,3 6.006      4.670          10.676     28,5               24,6               
321,9 6.629      4.736          11.365     35,3               23,8               
288,5 32.011    5.973          37.984     131,7             166,7             
655,2 7.984      7.869          15.853     24,2               66,0               
281,2 1.628      2.874          4.502       16,0               13,1               
227,5 2.432      2.557          4.989       21,9               9,0                 
223,3 15.521    2.779          18.300     82,0               51,9               

São Raimundo do Doca Bezerra
São Roberto
Trizideia do Vale

Bernardo do Mearim
Esperatinópolis
Igarapé Grande
Lima Campos
Pedreiras
Poção de Pedras

Região / Município Área (km²)
População 2007

Densidade 
demográfica 
(hab / km²)

PIB 2005* R$ 
milhões

MÉDIO MEARIM

 

Fonte: IMESC (a), 2009. 

 

Analisando a participação das atividades econômicas da região do Médio 

Mearim, verifica-se que a silvicultura e a exploração florestal, ao qual a extração 

de babaçu se encontra agregada, corresponde a 58% do valor adicionado. 

Portanto, essa atividade contribui de forma significativa na economia da região 

(Tabela 10).  

 

Tabela 10: Participação das atividades econômicas no valor adicionado da 

agropecuária, da região do médio do Médio Mearim. 

Total Agricultura Pecuária

Silvicultura e 
Exploração 
florestal e 
serviços 
relativos 

Pesca

MÉDIO MEARIM 136.344      28.008           27.417           78.694               2.225               
Bernardo do Mearim 12.750        1.117             4.010             7.624                 
Esperantinópolis 12.099        2.988             2.700             6.076                 336                  
Igarapé Grande 8.892          1.529             2.168             5.196                 
Lima Campos 6.816          3.656             1.069             2.091                 
Pedreiras 36.343        7.380             4.510             23.418               1.034               
Poção de Pedras 37.327        4.404             7.842             24.980               101                  
São Raimundo do Doca Bezerra 5.743          1.865             1.306             2.404                 168                  
São Roberto 3.360          1.264             1.020             1.346                 
Trizidéia do Vale 12.743        3.804             2.793             5.560                 586                  

Região e Municipios

Valor Adicionado (em mil R$)

Fonte: IMESC (a), 2009. 
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A região do Médio Mearim possui uma grande concentração de 

amêndoas de babaçu, aproximadamente de 15.000.000 kg em 2006 . Levando 

em consideração que aproximadamente 66% da amêndoa é composta por óleo, a 

capacidade de produção para essa concentração de amêndoas é de 9.900.000 L 

de óleo (Figura 19).  

 

Figura 19: Quantidade dos principais produtos da extração vegetal em toneladas 

e em metros cúbicos, da região do Médio Mearim. 

Fonte: IMESC (a), 2009. 

 

Em se tratando de lavoura temporária a região do Médio Mearim concentra 

suas atividades agrícolas nas culturas do arroz e milho, fundamentais para a 

alimentação. Observa-se que a soja, uma das matérias-primas que poderia ser 

utilizada na fabricação do biodiesel, não tem representação na região (Tabela 11).  

A lavoura permanente está concentrada no cultivo da banana, sendo este 

um grande potencial da região (Tabela 12).    

A população residente na região do Médio Mearim é jovem (Figura 20), 

podendo ser utilizada como mão de obra na fabricação do biodiesel e 

subprodutos. Outro ponto interessante é o investimento que o governo poderia 

fazer para qualificar essas pessoas por meio de cursos técnicos em áreas afins, 

como química, física, administração, etc.    
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Tabela 11: Principais produtos agrícolas (lavoura temporária), por quantidade 

produzida, da região do Médio Mearim. 

Arroz 
Cana de 
Açúcar  

Feijão  Mandioca  Milho  Abacaxi  Melancia  Tomate  

Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Mil frutos Toneladas Toneladas
MÉDIO MEARIM 17.413      1.255        897            1.571         6.511          108           311            62              
Bernardo do Mearim 1.316        100            220            380             
Esperantinópolis 2.260        550           118            400            600             30              
Igarapé Grande 1.535        140            165            520             
Lima Campos 942           175           24              92              183             24              
Pedreiras 810           105           40              67              290             104            
Poção de Pedras 5.890        331            168            2.980          54             35              62              
São Raimundo do Doca Bezerra 2.280        68              200            780             54             30              
São Roberto 1.660        41              164            548             20              
Trizidéia do Vale 720           425           35              85              230             68              

Região e municípios

 

Fonte: IMESC (a), 2009. 

 

Tabela 12: Principais produtos agrícolas (lavoura permanente), por quantidade 

produzida, da região do Médio Mearim. 

 

Coco da 
Bahia 

Manga
Castanha de 

Cajú
Banana Laranja Limão

Mil frutos Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas
MÉDIO MEARIM 110              54              16.370        199              125             
Bernardo do Mearim 13                15               220             12                
Esperantinópolis 12                54              3                 1.220          36                
Igarapé Grande 21                5                 550             32                
Lima Campos 3.400          12                
Pedreiras 13                5                 6.300          32                125             
Poção de Pedras 30                2                 580             28                
São Raimundo do Doca Bezerra 8                  450             12                
São Roberto 5                  320             13                
Trizidéia do Vale 8                  3.330          22                

Região e municípios

 

Fonte: IMESC (a), 2009. 
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Figura 20: População residente, por faixa etária, na região do Médio Mearim. 

Fonte: IMESC (a), 2009. 

 

A média salarial da população da região do Médio Mearim está entre 0,5 e 

2 salários mínimos (Tabela 13). Há uma eminente necessidade de aumentar a 

renda das pessoas dessa região.  

 

Tabela 13: Trabalhadores por faixa de rendimento, em salário mínimo, da região 

do Médio Mearim. 

Região e municípios 0- 0,50 0,51 -1 1,01 - 2 2,01 - 3 3,01 - 5 5,01 - 10 10,01 - 15 15,01 - 20 IGNORADO MAIS DE 20 

MÉDIO MEARIM 68 1.869 3.270 489 157 86 13 8 4 50
Bernardo do Mearim 41 124 19 1 1
Esperantinópolis 1 343 127 4 1 4 2 1
Igarapé Grande 57 253 7 2 3 1 1
Lima Campos 223 193 7 8 1 1 1
Pedreiras 432 1.831 216 106 58 8 4 3 9
Poção de Pedras 67 159 388 234 36 13 2 1 40
São Raimundo do Doca Bezerra 109 170
São Roberto 112 1
Trizidéia do Vale 393 183 2 4 6  

Fonte: IMESC (a), 2009. 
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Conforme mencionado na Tabela 9, a população da região do Médio 

Mearim é de 128.210 pessoas. Estima-se que 24.485 famílias são pobres e 

19.493 beneficiárias do programa bolsa família. Se forem consideradas em média 

4 pessoas por família o número de pessoas pobres é de 97.940 - 76,39% da 

população, dentre as quais 77.972 são beneficiárias do programa bolsa família – 

60,82% (Tabela 14).         

 

Tabela 14: Famílias beneficiadas e cadastradas no programa bolsa família, da 

região do Médio Mearim. 

MÉDIO MEARIM 24.485 19.493
Bernardo do Mearim 875 784
Esperantinópolis 3.750 2.995
Igarapé Grande 1.928 1.631
Lima Campos 2.243 1.820
Pedreiras 6.284 4.889
Poção de Pedras 4.490 3.440
São Raimundo do Doca Bezerra 1.147 913
São Roberto 900 719
Trizidéia do Vale 2.868 2.302

Estimativa: Famílias 
Pobres - Perfil Cadastro 
Único ( com base em 
dados IBGE 2004)

Número de Famílias 
Beneficiárias do Bolsa 
Família - setembro de 

2008

Região e municípios

 

Fonte: IMESC (a) 2009. 

 

           Diante do panorama apresentado, as principais demandas da região do 

Médio Mearim são (SEPLAN, 2008): 

• Ampliar, restaurar e conservar a malha viária. 

• Incentivar o agronegócio. 

• Desenvolver o arranjo produtivo do babaçu. 

• Incentivar o turismo. 

• Criar centro de comercialização de artesanato. 
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A instalação da usina de produção de biodiesel nessa região pode 

contribuir indiretamente em pelo dois dos itens mencionados anteriormente: no 

agronegócio e no arranjo produtivo do babaçu. 

 

4.1.5.2 Análise sócio - econômica da região dos Cocais 

 

            Na Figura 21 está apresentado o mapa da região dos Cocais, sendo esta 

composta por 5 municípios. A população da região dos Cocais é de 238.314 

pessoas, sendo que 83.041 – 34,85% estão localizadas na área rural e 155.273 – 

65,15% na área urbana. A densidade demográfica é de 25 (hab/km²) e o PIB em 

2005 foi de R$ 526,4 milhões (Tabela 15).                   

Comparando com a região dos Cocais com o Médio Mearim, a região 

dos Cocais apresenta 110.000 pessoas a mais – 53,8%, uma densidade 

demográfica menor e um PIB em torno de R$ 108.8 milhões maior.   

 

Figura 21: Região dos Cocais 

Fonte: IMESC (b), 2009. 
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Tabela 15: Caracterização geográfica, econômica e social dos Cocais. 

Urbana Rural Total

9.283,4                 155.273 83.041     238.314       25,7                    526,4                 

420,9                    14.941     7.061       20.002         52,3                    40,2                   

4.364,5                 76.209     34.365     110.574       25,3                    285,2                 

2.263,8                 40.850     19.739     60.589         26,8                    125,2                 

747,7                    7.442       11.575     19.017         25,4                    32,0                   

1.486,5                 15.831     10.301     26.132         17,6                    43,9                   

Codó

Coroatá

Peritoró

Timbiras

Região / Município Área (km²)
População 2007

Densidade 

demográfica 

(hab / km²)

PIB 2005* R$ 

milhões

COCAIS

Alto Alegre do Maranhão

 

Fonte: IMESC (b), 2009.  

 

Em relação à região do Médio Mearim, a participação das atividades 

econômicas estão mais equilibradas, mas a silvicultura e exploração florestal 

contribui com aproximadamente 40% do valor adicionado da agropecuária 

(Tabela 16). 

 

Tabela 16: Participação das atividades econômicas no valor adicionado da 

agropecuária, da região dos Cocais. 

Total Agricultura Pecuária

Silvicultura e 
Exploração 
florestal e 
serviços 
relativos 

Pesca

COCAIS 90.162        30.415           21.418           36.430               1.900               
Alto Alegre do Maranhão 13.207        3.917             3.379             5.737                 174                  
Codó 40.731        16.992           9.131             13.588               1.020               
Coroatá 17.838        4.905             3.852             8.619                 461                  
Peritoró 7.810          1.701             2.562             3.455                 92                    
Timbiras 10.576        2.900             2.494             5.031                 152                  

Região e Municipios

Valor Adicionado (em mil R$)

 

Fonte: IMESC (a), 2009. 

 

A extração de babaçu da região dos Cocais correspondia em 2006 a 

10.450.000 kg de amêndoas, levando em consideração que aproximadamente 

66% da amêndoa é composta por óleo, a capacidade de produção anual era de 

6.897.000 L de óleo (Figura 22).   
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Figura 22: Quantidade dos principais produtos da extração vegetal em toneladas 

e em metros cúbicos, da região dos Cocais. 

Fonte: IMESC (b) 2009. 

Em se tratando de lavoura temporária a região concentra suas atividades 

agrícolas no cultivo da mandioca, arroz e milho, fundamentais para a alimentação, 

e da cana de açúcar, de vital importância para usinas de álcool. O município de 

Codó tem uma importante participação nos produtos agrícolas da lavoura 

temporária da região dos Cocais (Tabela 17). 

Observa-se que a soja, uma das matérias-primas que poderia ser utilizada 

na fabricação do biodiesel, não tem representação na região, semelhante à região 

do Médio Mearim. 

Tabela 17: Principais produtos agrícolas (lavoura temporária), por quantidade 

produzida, da região dos Cocais. 

Arroz 
Cana de 
Açúcar  

Feijão  Mandioca  Milho  Melancia  

Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas
COCAIS 29.433         13.658        786             45.600        11.794         1.041            
Alto Alegre do Maranhão 2.349           277             2.500          1.308           
Codó 11.664         12.960        201             36.000        4.662           828               
Coroatá 7.798           210             165             3.900          3.042           153               
Peritoró 2.520           160             61               1.400          930              32                 
Timbiras 5.102           328             82               1.800          1.852           28                 

Região e municípios

 

Fonte: IMESC (a), 2009. 
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A banana e a laranja são os principais produtos da lavoura permanente da 

região dos Cocais, enquanto que na região do Médio Mearim a banana tem uma 

produção bem mais expressiva (Tabela 18). 

 

Tabela 18: Principais produtos agrícolas (lavoura permanente), por quantidade 

produzida, da região dos Cocais. 

Coco da Bahia Manga
Castanha de 

Cajú
Banana Laranja Limão

Mil frutos Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas
COCAIS 57                     114                 38                 716                  336             4                   
Alto Alegre do Maranhão 57                    18               
Codó 6                       81                   35                 382                  225             
Coroatá 9                       2                   72                    51               4                   
Peritoró 25                   1                   91                    28               
Timbiras 42                     8                     114                  14               

Região e municípios

 

Fonte: IMESC (b) , 2009. 

 

Semelhante a região do Medio Mearim (Figura 20), a população 

residente na região dos Cocais é jovem, podendo ser utilizada como mão de obra 

na fabricação do biodiesel e dos seus subprodutos (Figura 23). Investimentos na 

qualificação dessa mão obra podem e deveriam ser vislumbrados pelo governo. 
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Figura 23: População residente, por faixa etária, da região dos Cocais. 

Fonte: IMESC (b), 2009. 

 

A média salarial da população da região dos Cocais estava em 2006 entre 

0,5 e 2 salários mínimos, mostrando que há uma necessidade de aumentar a 

renda das pessoas da região (Tabela 19). 

 

Tabela 19: Trabalhadores por faixa de rendimento, em salário mínimo, da região 

dos Cocais. 

0- 0,50 0,51 -1 1,01 - 2 2,01 - 3 3,01 - 5 5,01 - 10 10,01 - 15 15,01 - 20 IGNORADO MAIS DE 20 

SM SM SM SM SM SM SM SM SM

COCAIS 42 3.088 5.916 465 275 104 33 13 10 14
Alto Alegre do Maranhão 29 37 667 5 1 1
Codó 9 1.402 3.484 273 200 82 22 9 9 9
Coroatá 2 1.270 1.111 128 42 18 9 2 1 4
Peritoró 1 98 444 6 8 2 1
Timbiras 1 281 210 53 24 4 1

Região e municípios

 

Fonte: IMESC (b), 2009. 
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Conforme mencionado na Tabela 16, a população da região dos Cocais 

é de 238.314 pessoas. Estima-se que 45.560 famílias são pobres e 36.729 

beneficiárias do programa bolsa família. Se forem consideradas em média 4 

pessoas por família o número de pessoas pobres é de 182.240 - 76,47% da 

população, dentre as quais 146.916 são beneficiárias do bolsa família – 61,65% 

(Tabela 20).  

Comparando com a região do Médio Mearim a região dos Cocais possui 

a mais 0,08% de famílias pobres e 0,83% de famílias beneficiárias do programa 

bolsa família.  

 

Tabela 20: Famílias beneficiadas e cadastradas no programa bolsa família, da 

região dos Cocais. 

COCAIS 45.560 36.729
Alto Alegre do Maranhão 3835 3.151
Codó 21.040 16.183
Coroatá 11.662 10.068
Peritoró 3.734 3.081
Timbiras 5.289 4.246

Estimativa: Famílias 
Pobres - Perfil Cadastro 
Único ( com base em 
dados IBGE 2004)

Número de Famílias 
Beneficiárias do Bolsa 
Família - setembro de 

2008

Região e municípios

 

Fonte: IMESC (b), 2009. 

 

           Diante do panorama apresentado, as principais demandas da região dos 

Cocais são (SEPLAN, 2008): 

• Incentivar a agroindústria (babaçu e cerâmica). 

• Conservar rodovias e melhorar a ferrovia. 

• Recuperar a bacia do Itapecuru. 

• Fortalecer a cadeia de produção artesanal. 

• Construir postos de saúde nos territórios quilombolas. 

• Construir hospital regional de média e alta complexidade. 

• Instalar usina de reciclagem de resíduos sólidos. 
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4.1.5.3 Identificação da região para instalação de uma unidade de produção de 

biodiesel no Maranhão 

 

A região que foi escolhida para a instalação da usina de biodiesel foi a 

região do Médio Mearim, onde está localizada a ASSEMA e as cooperativas fator 

imprescindível para o financiamento na linha PRONAF, bem como a forte 

representatividade de coco de babaçu.  Para a instalação da unidade de produção 

de biodiesel, considerou-se a possibilidade de aquisição das matérias-primas para 

produção do biodiesel a partir da agricultura familiar, uma vez que a ASSEMA é 

vista como modelo para este estudo. O uso de matérias-primas geradas pela 

agricultura familiar visa contribuir para a inclusão social e o desenvolvimento 

regional, por meio da geração de emprego e de renda para os agricultores 

familiares, enquadrados nos critérios do PRONAF. Utilizando esta forma, o 

produtor de biodiesel terá direito ao selo combustível social.  

A relevância da região dos Cocais para este estudo é em função da  

proximidade a região do Médio Mearim e da representatividade de extração de 

coco de babaçu. Assim sendo, caso haja necessidade de expansão da produção 

de biodiesel, ou mesmo contingências na aquisição de matéria-prima a região dos 

Cocais terá uma forte contribuição nestes quesitos. 

 

4.1.5.4 Potencialidade do biodiesel produzido pela usina em relação ao mercado 

brasileiro  

 

A ANP realiza, desde 2005, os leilões de biodiesel. Nos leilões, refinarias e 

distribuidoras compram o biodiesel para misturá-lo ao diesel derivado do petróleo. 

O objetivo inicial dos leilões foi gerar mercado e, desse modo, estimular a 

produção de biodiesel em quantidade suficiente para que refinarias e 

distribuidores pudessem compor a mistura determinada por lei. 

Os leilões continuam sendo realizados para assegurar que todo o óleo 

diesel comercializado no país contenha o percentual de biodiesel determinado em 

lei. A produção e o uso do biodiesel no Brasil propiciam o desenvolvimento de 
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uma fonte energética sustentável sob os aspectos ambiental, econômico e social 

e também trazem a perspectiva da redução das importações de óleo diesel. 

O 16º Leilão de biodiesel aconteceu em 17 de Novembro de 2009 (Tabela 

21), no Rio de Janeiro, quando foram negociados 575 milhões de litros garantindo 

a mistura B5 (5% de biodiesel no diesel), que foi comercializada em 1º de janeiro 

de 2010 (ANP, 2009). 

 

Tabela 21: 16º Leilão de biodiesel. 

Descrição  Pregão 81/09 

Unidades ofertantes 40 

Unidades classificadas 40 

Volume ofertado em (m³) 725.179 

Volume classificado/arrematado (m³) 575.000 

Preço máximo de referência (m³) 2.350,00 

Menor preço (R$ / m³) 2.270,00 

Preço médio (R$ m³) 2.326,67 

Deságio máximo - 3,40% 

Deságio médio - 0,99% 

Montante negociado 1.337.837 

Fonte: ANP, 2009. 

 

O volume arrematado representa toda a demanda de biodiesel para essa 

mistura no primeiro trimestre de 2010 . Em relação ao leilão anterior (para mistura 

B4), representa um crescimento de 25% na produção, o que beneficia toda a 

cadeia produtiva deste biocombustível (ANP, 2009). Os estados que arremataram 

os maiores volumes de biodiesel foram Mato Grosso e Rio Grande do Sul (Tabela 

22). 

 

 

 



  76 

 
  

  Tabela 22: Volume arrematado por estado em (m³). 

 

   Fonte: ANP, 2009. 
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A Figura 24 menciona as vendas de biodiesel nas regiões. Observa-se que 

a região Nordeste , objeto deste estudo, não possui grande representatividade. 

244.320 

131.980 
110.006 

64.614 

24.080 

-

5 0 .0 0 0  

1 0 0 .0 0 0  

1 5 0 .0 0 0  

2 0 0 .0 0 0  

2 5 0 .0 0 0  

3 0 0 .0 0 0  

CO S SE N E N

m
³

 

Figura 24: Volume arrematado por região em (m³). 

Fonte: ANP,  2009. 

 

A Tabela 23 explicita a projeção de demanda de biodiesel, a qual compõe 

o B2 a partir de 1º de janeiro de 2008, o B3 a partir de 1º de julho de 2008 e o B5 

a partir de 2010. O cenário é positivo, devido ao acréscimo na demanda pelo 

biodiesel (MME, 2009).  

Cabe ressaltar que o B5 foi antecipado para o ano de 2010, a partir de 1º 

de janeiro de 2010, passou a ser obrigatória a mistura de 5% de biodiesel em todo 

óleo diesel consumido no Brasil, exceto óleo diesel marítimo. Para os atuais 

dados de mercado, a nova mistura deverá gerar economia de divisas da ordem de 

US$ 1,4 bilhão/ano devido à redução das importações de óleo diesel (MME, 

2010). 

A demanda de biodiesel para a região Nordeste para o ano de 2010 é de 

361.000.000 L de biodiesel, a usina prevista nesta dissertação produzirá 

3.600.000 L de biodiesel por ano, correspondendo a somente 1% da demanda. 

Para atender toda a demanda da região seriam necessárias aproximadamente 

100 usinas de biodiesel iguais a vislumbrada nessa pesquisa.  
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Tabela 23: Demanda de biodiesel por região, em (mil m³) 2008 a 2017. 

Ano Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil 

2008 116 162 119 515 219 1.130 

2009 137 206 149 648 276 1417 

2010 240 361 262 1.130 484 2.477 

2011 252 379 276 1.186 510 2602 

2012 237 399 291 1.246 536 2.709 

2013 248 419 307 1.310 565 2.849 

2014 261 442 323 1.377 595 2.999 

2015 274 466 341 1.448 626 3.156 

2016 288 492 359 1.524 660 3.322 

2017 302 518 378 1.603 695 3.495 

Acréscimo (mil m³) 

2008 - 2017 281 456 354 1.493 653 3.236 

Acréscimo ( % em ano) 

2008 - 2012 19,6 25,3 25,1 24,7 25,1 24,4 

2012 - 2017 5,0 5,4 5,4 5,2 5,3 5,2 

2008 - 2017 11,2 13,8 13,7 13,4 13,7 13,4 

 

Fonte: EPE, 2009. 

 

4.2 ANÁLISE ECONÔMICA DA USINA PRODUTORA DE BIODIESEL NO 

MARANHÃO 

 

Análises econômicas de tecnologias para diferentes escalas visando o 

estudo da viabilidade econômica têm sido feitas, frequentemente, tendo como 

base o volume de produção. Esse processo é feito quase sempre sem considerar 

as mudanças que experimentam a qualidade dos produtos durante a mudança de 

escala. O uso de relações lineares na maioria dos casos leva à tomada de 

decisões técnica e financeiramente incorretas. Esse fato se deve à relação 

existente entre a qualidade do produto e o preço de venda. Essa situação exige o 

conhecimento das verdadeiras relações de escala entre plantas de diferentes 

tamanhos visando conhecer as possíveis distorções entre as características de 

qualidade do produto ou processo nas diferentes escalas e sua influência nos 

parâmetros econômicos e financeiros. 

As regiões do Maranhão que foram avaliadas neste estudo quanto a 

questão econômica, foram a do Médio Mearim e a dos Cocais, conforme 
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discriminado nos itens 4.1.5.1 e 4.1.5.2 . Tanto a região do Médio Mearim quanto 

a dos Cocais possuem um grande potencial de babaçu. Utilizando as informações 

do IBGE de 2006, as duas regiões juntas processaram 25.536.000 toneladas de 

amêndoas de babaçu, o que equivale a aproximadamente 16 milhões de litros de 

óleo por ano.   

Para este estudo, foi considerada uma usina de capacidade de produção 

equivalente a 300.000 litros por mês, que corresponde a uma produção anual de 

3.600.000 litros. Como as duas regiões tem capacidade de produção de 

aproximadamente 16 milhões de litros de óleo de babaçu, não haverá falta de 

matéria-prima para a produção prevista.   

 
 

4.2.1 Viabilidade econômica do processo de produção de biodiesel com base na 

proposta comercial 

 

Foram analisadas duas propostas comerciais que possuem peculiaridades 

distintas, uma vez que foram elaboradas a partir de tecnologias distintas, mas que 

em função do sigilo solicitado pelas mesmas, as propostas não puderam ser 

apresentadas nesta pesquisa, portanto utilizaremos a representação fabricante A 

e fabricante B. 

Da mesma forma os valores orçados foram diferentes em função da 

tecnologia usada pelas empresas. 

Foi utilizada na pesquisa a proposta comercial do fabricante A, devido ser  

mais acessível para avaliar a viabilidade econômica do projeto de produção de 

300.000 litros de biodiesel por mês. 

O plano de investimento de um projeto é a descrição detalhada das 

necessidades de capital requerido para a materialização do mesmo. Os 

investimentos de um projeto se destinam a dois fins: um deles refere-se aos 

investimentos fixos e outro ao chamado capital de giro ou capital de trabalho 

como também é conhecido. Os investimentos fixos realizam-se no período de 

instalação do projeto e são utilizados durante a vida útil dos bens 

correspondentes. Estes investimentos compreendem bens que estão sujeitos a 

depreciação, tais como máquinas, veículos, edifícios, terreno, móveis, etc. 

Compreendem também investimentos não ponderáveis, também passíveis de 
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amortização, tais como estudo do projeto, gastos organizacionais (assessorias 

técnica e jurídica, gastos com viagens, dentre outras despesas).  

O capital de giro, por sua vez, corresponde aos investimentos que a 

empresa deve dispor para atender suas necessidades operacionais durante um 

ano de trabalho da planta, em um turno, totalizando 12 horas e operando durante 

25 dias do mês, para produzir o biodiesel, seu produto mais importante. Num 

segundo momento, a planta pode operar em dois turnos totalizando 24 horas. 

O capital de giro foi dividido em dois componentes: um fixo relativo 

principalmente à manutenção da planta e outro variável, envolvendo 

prioritariamente o insumo utilizado no processo. 

O capital fixo é composto por uma estrutura metálica, tanques de 

armazenamento, reator principal, reator de catálise, tanque decantadores, 

destilador, bombas hidráulicas, canalizações, sistema elétrico, sistema de 

automação, equipamentos de medidas, equipamento de controle de qualidade, 

filtro tipo “bag”, filtro prensa e centrífuga. Na proposta comercial do fabricante A, 

esses equipamentos foram avaliados em R$ 3.553.000,00,00. Para o 

processamento do coco de babaçu também serão adquiridas máquinas 

despeliculadoras (retirada da película) de coco de babaçu, cujo preço unitário está 

em torno de R$ 12.000,00. Como a capacidade da máquina despeliculadora é de 

aproximadamente 400 kg de amêndoas a cada 12 horas e, a usina de biodiesel 

utilizará 13.200 litros de babaçu por dia, serão necessárias para essa capacidade 

50 máquinas, perfazendo um valor total de R$ 600.000,00. Também é necessário 

adquirir uma prensa extratora de óleo, cujo valor unitário é de aproximadamente 

R$ 450.000,00, com capacidade de até 2 toneladas de amêndoas por hora – 

aproximadamente 1.320 litros de óleo de babaçu. Portanto, o valor total do 

investimento de capital fixo é de R$ 4.603.000,00. Tomando-se por hipótese que 

a vida útil média desses equipamentos é de 10 anos, sua depreciação anual é de 

R$ 460.300,00. 
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4.2.2 Custos fixos 

 

Custos fixos são aqueles que não variam com o nível de atividade da 

empresa. Assim, os custos fixos independem da quantidade produzida. É 

evidente que eles oscilam periodicamente, seja em função de ajustes de estrutura 

de pessoal ou devido a uma melhor racionalização administrativa. Os custos fixos 

podem ser divididos em três categorias: pessoal, administrativo e financeiro. 

• Pessoal: Salário e pró-labore, encargos sociais, benefícios (plano de 

saúde, vale refeição e transporte, seguro de vida, etc.). 

• Administrativo: Aluguel, impostos, contador, assessores (financeiro, 

advogado, ambiental, etc.), luz, telefone, manutenção de veículos e 

equipamentos, seguros destes equipamentos e veículos, propaganda, 

despesas com viagens, e outras despesas (incluídos juros e tarifas 

bancárias). 

• Financeiro: Juros associados às instalações industriais. 

 

Os impostos a considerar são os seguintes: Imposto sobre Circulação de 

Mercadoria e Serviço (ICMS); Programa de Integração Social (PIS); Contribuição 

para Financiamento Social (COFINS); e Imposto de Renda sobre Lucro Real. 

Os custos de operação, que correspondem a quase totalidade dos custos 

fixos operacionais (trabalhos de manutenção, despesas gerais, seguros, dentre 

outros), foram baseados (PAGLIARDI, 2004; MAX, 1991) em uma percentagem 

do investimento inicial (Tabela 24). 
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Tabela 24. Custos fixos operacionais anuais (período de 10 horas/25 dias do 

mês). 

Custos fixos - valores mensais e anuais 

Descrição 
% do 

Investimento 
Inicial 

Valor mensal Valor anual 

Serviços de manutenção 1% R$        3.836,00   R$      46.030,00  
Materiais de manutenção 3%  R$       11.508,00   R$    138.090,00  
Despesas gerais 25%  R$       95.896,00   R$ 1.150.750,00  
Seguros 2%  R$         7.672,00   R$      92.060,00  
Outros custos fixos 1%  R$         3.836,00   R$      46.030,00 
*Mão-de-obra operacional 
e administrativa 

  
 R$      54.850,00  R$    658.200,00  

TOTAL    R$    177.597,00   R$ 2.131.160,00  

*Custos e despesas com mão de obra incluem os encargos sociais e demais 

benefícios. 

 

Nas despesas gerais foi incluído o custo da análise da qualidade do 

biodiesel com valor unitário de R$ 250,00. Durante o ano serão realizadas 54 

análises que representam R$ 13.500,00.  

 

4.2.3 Custos variáveis 

 

Os custos variáveis, ao contrário dos custos fixos, são aqueles que variam 

proporcionalmente ao nível de produção industrial e, também, à estrutura de 

vendas adotada pela empresa. Obviamente, o que determinará se um custo é fixo 

ou variável é a natureza das atividades da empresa e de seus processos 

produtivos. O modelo básico adotado neste trabalho para os custos variáveis 

considera os dispêndios com matéria-prima, embalagens, comissão de vendas e 

impostos diretos sobre as vendas. 

Os custos variáveis da operação para a produção do biodiesel estão 

baseados na matéria-prima utilizada (óleo de babaçu), eletricidade, álcool e 

catalisador. As informações listadas na Tabela 25 foram estabelecidas com base 

no orçamento do fabricante , com exceção do óleo de babaçu. 
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O custo de R$ 0,30 pelo litro de óleo de babaçu foi estimado com base no 

recolhimento e transporte dos cocos de babaçus até a cooperativa, pois neste 

projeto considerou-se que o processamento do coco seria feito dentro das 

instalações da cooperativa, bem como a extração do óleo. No projeto considerado 

nesse estudo, as quebradeiras de coco, além de recolherem os cocos de 

babaçus, podem extrair as amêndoas, levando-as até a cooperativa, recebendo 

R$ 1,0 pelo kg de amêndoa extraída.  

 

Tabela 25: Custos variáveis operacionais, insumos e preço unitário (período de 

12 horas/25 dias do mês). 

 

Insumos  Preço unitário 
Eletricidade R$ 0,25/kWh 
Óleo de babaçu R$ 0,30/litro 
Catalisador R$ 0,14/litro 
Álcool (metanol) R$ 1,80/litro 

 

A seguir, simulou-se os custos variáveis segundo a utilização da planta. 

Para esta planta, cada batelada de 1000 L de biodiesel requer ~ 28,00 kg de 

catalisador (metilato de sódio); ~1,1 L de óleo de babaçu; ~ 210 L de metanol 

anidro; 230,00 litros de água, o que resulta na produção de ~ 100,00 kg de 

glicerina bruta. Com base nas informações obtidas na proposta de orçamento da 

planta, procurou-se analisar a viabilidade econômica da planta de 300.000 L/mês, 

conforme descrito na (Tabela 26). Com relação a energia elétrica houve uma 

modificação nos custos baseados na proposta comercial devido a utilização nas 

máquinas de processamento do coco de babaçu. Na proposta da usina de 

biodiesel, a cada 2 horas o custo de energia elétrica foi estimado em R$ 25,00. 

Em virtude dos outros equipamentos, considerou-se no cálculo da viabilidade 

econômica um valor de R$ 75,00. Na proposta comercial do fabricante a produção 

foi estimada foi 1.000 L a cada 2 horas, a partir desses dados estimou-se a 

produção mensal e anual. 
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Tabela 26: Custos variáveis da produção diária, mensal e anual do biodiesel  (período 

de 12 horas/25 dias do mês)*. 

Descrição 

Produção: 
1.000 litros 
de biodiesel  
(2 horas/dia)* 

Produção: 300.000 
litros de biodiesel por 
mês (12 horas/dia/25 

dias) 

Produção:  
3. 600.000 litros 
de biodiesel por 

ano 
Óleo de babaçu R$ 316,00 R$ 94.800,00 R$ 1.137.600,00 
Álcool R$ 378,00 R$ 113.400,00 R$ 1.360.800,00 
Energia elétrica 
para a usina e 
demais 
equipamentos.  

R$ 75,00 R$ 22.500,00 R$ 270.000,00 

Catalisador R$ 4,00 R$ 1.200,00 R$ 14.400,00 
TOTAL R$ 773,00 R$ 231.900,00 R$ 2.782.800,00 

*Valores calculados a partir dos dados informados na proposta comercial do 
fabricante A. 
 

 

4.2.4 Receitas estimadas   

 

As receitas estimadas estão apresentadas na Tabela 27, assume-se que 

toda a produção é vendida ou tem destino segundo os interesses da  cooperativa. 

O rendimento em biodiesel estimado por litro de óleo seco processado foi 

de 100% e o preço de venda R$ 2,33/L, baseado no preço médio do 16º leilão, 

(ANP, 2009).  

Considerou-se também que, junto a produção de 1.000 litros de biodiesel, 

são obtidos 100,00 kg de glicerina bruta, cujo preço de venda é em torno de R$ 

0,50/kg e que esta venda devia ser incluída dentro da projeção de faturamento. 

O endocarpo da casca do babaçu, equivalente a 56%, material utilizado 

como matéria-prima do carvão ativado, será vendido a cada 35 kg a um valor de 

R$ 2,50. Considerando que são necessários aproximadamente 22 kg de coco de 

babaçu para extrair um litro de óleo, e para a transformação de um litro de óleo 

em biodiesel são necessários 1,1 L de óleo babaçu, portanto haverá ~ 48.787.000 

kg de endocarpo da casca de babaçu para a produção de 3.600.000 L  de 

biodiesel anual. Sendo assim, a receita anual do endocarpo corresponde a ~ R$ 

3.484.800,00.  
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A transformação do endocarpo em carvão ativado não foi considerada 

nessa pesquisa. Para comercializá-lo será necessário um investimento adicional, 

porém ele é um produto com boa aceitação no mercado, sendo utilizado por 

várias empresas, e o valor médio para compra é de R$ 3,0 kg. 

A torta, que corresponde a 2,4% do coco de babaçu, é comercializada a 

um valor de R$ 0,50/kg. A cooperativa terá disponível 2.090.880 kg de torta por 

ano, que vai gerar uma receita anual de R$ 1.045.440,00.   

 

Tabela 27: Produtos e subprodutos do babaçu – valor anual. 

Produto Produção estimada  
Valor da venda 
considerado, 

em R$ 

Valor total de 
venda estimado, 

em R$ 

Biodiesel 3.600.000 litros 2,33 8.388.000,00 
Endocarpo 48.787.000 kg 2,50 cada 35kg 3.484.800,00 
Torta  2.090.880 kg 0,50 Kg 1.045.440,00 
Glicerina 360.000 kg 0,50 kg 180.000,00 

 

Em se tratando de alíquotas de impostos, a receita bruta, a partir de 

01.04.2005, com a venda de biodiesel pelo produtor ou importador, está sujeita à 

incidência da COFINS e do PIS-Pasep mediante aplicação das seguintes 

alíquotas: PIS-Pasep: 6,15%; e COFINS: 28,32% (BIODIESELBR, 2005).  

As alíquotas referentes à cobrança da contribuição para o PIS/Pasep e da 

Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) sobre 

a produção do biodiesel foram estipuladas, no conjunto, em 34,47%, mas têm 

redução de 100% para produtores familiares do Norte e Nordeste, produzam o 

biodiesel a partir de mamona ou de palma (dendê); de 68% para produtores 

familiares de qualquer parte do país; e de 32% para outros produtores. As 

contribuições incidem sobre a receita bruta auferida e são de 6,15% de PIS/Pasep 

e 28,32% de COFINS (BIODIESELBR, 2005). 

Neste trabalho considerou-se a alíquota do PIS/Pasep e COFINS de 

11,03% devido a redução de 68% do estipulado 34,47%. 

Quanto ao ICMS, de acordo com o Convênio do ICMS 113/06, fica 

reduzida a base de cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 
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de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, de forma que a carga tributária seja 

equivalente a 12% (doze por cento) do valor das operações, nas saídas de 

biodiesel (B-100), resultante da industrialização de grãos, sebo bovino, sementes, 

palma (BIODIESELBR, 2006a). 

Para o cálculo dos impostos dos subprodutos do coco de babaçu, utilizou-

se as alíquotas mencionadas na (Tabela 28).  

No caso do Imposto de Renda sobre o Lucro Líquido - Se o lucro líquido for 

superior a R$ 20.000,00 por mês, haverá um adicional de 10% sobre o excedente. 

Observa-se que a carga tributária para o biodiesel é onerosa, 

comprometendo a lucratividade, por isso é importante encontrar junto ao governo 

uma forma baixar as alíquotas dos impostos, para incentivar a produção. 

Como o biodiesel é comercializado em leilão o preço poderá sofrer 

alterações comprometendo o lucro da cooperativa. No entanto as receitas 

provenientes da casca do babaçu, da torta e da glicerina terão impacto na 

viabilidade econômica caso o biodiesel enfrente quedas no preço.  

Na Tabela 29 observa-se que o biodiesel corresponde a 64,04% da receita 

operacional bruta; o endocarpo da casca de babaçu a 26,60%, a torta a 7,98%, e 

a glicerina a 1,37%. Portanto o biodiesel é o produto de maior rentabilidade, 

porém os subprodutos são significativos para agregar valor e suprir necessidades 

contingenciais.  Observa-se que a cadeia de industrialização do babaçu poderá 

ter um crescimento ainda maior, devido às pesquisas direcionadas para essa 

atividade. 

As políticas governamentais poderão auxiliar na desoneração dos 

impostos, devido o biodiesel cooperar para a economia brasileira e para o meio 

ambiente. 

 É importante destacar que foi assumido que toda a produção obtida para o 

biodiesel, casca de babaçu, torta e glicerina é efetivamente vendida, obtendo 

receita máxima. 
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Tabela 28: Alíquota de impostos para os demais produtos. 

Tipo de Imposto Tipo de Atividades Alíquota  Base de Cálculo 

IR - Imposto de Renda 
sobre o Lucro Líquido 

Comércio, Indústria e 
Serviços 

15% Lucro Líquido 

CSLL - Contribuição 
Social sobre o Lucro 

Líquido 

Comércio, Indústria e 
Serviços 

9% Lucro Líquido 

PIS - Programa de 
Integração Social 

Comércio, Indústria e 
Serviços 

165% Valor da Venda 

COFINS - Contribuição 
Financeira Social 

Comércio, Indústria e 
Serviços 

760% Valor da Venda 

ICMS - Imposto de 
Circulação de 

Mercadorias e Serviços 
Indústria e Comércio 

Variável 
de 0% a 
25% 

Valor da Venda 

Fonte: SEBRAE SP, 2010  
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Tabela 29: Projeção das vendas e receitas anuais. 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 
                             

13.098.240,00 
VENDA DE PRODUTOS   
Biodiesel  R$                             8.388.000,00  
Casca de Babaçu  R$                             3.484.800,00  
Torta  R$                             1.045.440,00  
Glicerina  R$                                180.000,00 
    

( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 
                                 

3.215.297,00 

ICMS - Biodiesel (12%)  R$                             1.006.560,00  
ICMS - Casca de babaçu, Torta e Glicerina (18%)  R$                                847.843,00 
PIS - Pasep e COFINS - Biodiesel (11,03%)  R$                                925.197,00  

PIS - Pasep e COFINS -  Casca de babaçu, Torta e 
Glicerina (9,25%)  R$                                435.697,00  
    

( = ) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 
                              

9.882.943,00 
    
( - ) Custos variáveis R$                              2.782.800,00 
( - ) Custos fixos R$                              2.131.160,00 
( - ) Depreciação R$                                 460.300,00  
    

( = ) LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
                               

4.508.683,00  

( - ) CSLL 9%  R$                                405.782,00  
    

( = ) LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 
                                

4.057.901,00 

( - ) IR 15%  R$                                676.303,00 

( - ) IR 10%  R$                                426.868,00 

( = ) LUCRO LÍQUIDO 
                                

R$                              3.404.730,00  

 

 

4.2.5 Payback 

 

Este método visa calcular o número de períodos ou quanto tempo o 

investidor irá precisar para recuperar o investimento realizado. Um investimento 

significa uma saída imediata de dinheiro. Em contrapartida se espera receber 

fluxos de caixa que visem recuperar essa saída. O Payback calcula quanto tempo 

isso irá demorar. Este método é bastante utilizado pelos empresários para 

determinar a atratividade de um investimento. Considerando que o maior objetivo 

de um projeto é o lucro e não o tempo de recuperação do capital investido, este 
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método ignora qualquer ocorrência além do período final em que o capital foi 

recuperado. 

Na Tabela 30 está apresentado o calculo do Payback para a condição 

proposta neste estudo. Percebe-se que o projeto é viável do ponto de vista 

econômico se a planta operar com um turno de 12 horas, 25 dias mensais por 1 

ano. O payback se dá num prazo de aproximadamente 9 meses. 

 

Tabela 30: Payback para a condição proposta neste estudo. 

DISCRIMINAÇÃO MESES 

Payback 

(Valor do Investimento ÷÷÷÷ Valor do Fluxo Periódico 

Esperado) 

(4.630.000,00 ÷ 3.404.730,00) 

9 

 

4.2.6 Financiamento utilizando o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar – PRONAF Investimento – ECO 

 

Com base na Circular do BNDES de 13 de Outubro de 2009, encontra-se 

disponível a linha de Crédito para Investimento em Energia Renovável e 

Sustentabilidade Ambiental - PRONAF ECO.  

Os beneficiários são Pessoas Físicas enquadradas como Agricultores 

Familiares no PRONAF, e que apresentem proposta ou projeto técnico para 

investimentos com a finalidade de implantar, utilizar e/ou recuperar os itens 

abaixo: 

a) Tecnologias de energia renovável, como o uso da energia solar, da 

biomassa, eólica, usinas de biocombustíveis e a substituição de tecnologia de 

combustível fóssil por renovável nos equipamentos e máquinas agrícolas. 

b) Tecnologias ambientais, como estação de tratamentos de água, de 

dejetos e efluentes, compostagem e reciclagem. 
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c) Armazenamento hídrico, como o uso de cisternas, barragens, barragens 

subterrâneas, caixas d'água e outras estruturas de armazenamento e distribuição, 

instalação, ligação e utilização de água. 

d) Pequenos aproveitamentos hidroenergéticos. 

e) Silvicultura, entendendo-se por silvicultura o ato de implantar ou manter 

povoamentos florestais geradores de diferentes produtos, madeireiros e não 

madeireiros. 

f) Adoção de práticas conservacionistas e de correção da acidez e 

fertilidade do solo, visando sua recuperação e melhoramento da capacidade 

produtiva. 

As Taxas Efetivas de Juros para os créditos de investimento na Linha 

Convencional do PRONAF - ECO são de (BNDES, 2009): 

• 1% a.a. (um por cento ao ano), para uma ou mais operações que, 

somadas ao saldo devedor dos financiamentos “em ser”, não 

excedam R$ 7.000,00 (sete mil reais). 

• 2% a.a. (dois por cento ao ano) para uma ou mais operações que, 

somadas ao saldo devedor dos financiamentos “em ser”, superem 

R$ 7.000,00 (sete mil reais) e não excedam R$ 18.000,00 (dezoito 

mil reais). 

• 4% a.a. (quatro por cento ao ano) para uma ou mais operações que, 

somadas ao saldo devedor dos financiamentos “em ser”, superem 

R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e não excedam R$ 28.000,00 (vinte 

e oito mil reais). 

• 5% a.a. (cinco por cento ao ano) para uma ou mais operações que, 

somadas ao saldo devedor dos financiamentos “em ser”, superem 

R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) e não excedam R$ 36.000,00 

(trinta e seis mil reais). 

O prazo para projetos de usinas de bicombustíveis é de até 12 anos, para 

operações coletivas o valor individual obtido pelo critério de proporcionalidade de 

participação, fica limitado a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), independentemente 

dos limites definidos para outros financiamentos ao amparo do PRONAF, nesse 



  91 

 
  

critério a taxa é de 2% a.a, e o valor por operação fica limitado a R$ 

10.000.000,00. 

Analisando a Tabela 31 com os objetivos do estudo, verifica-se que o 

montante de R$ 10.000.000,00 é de vital importância para a aquisição da usina de 

biodiesel, capital de giro e processamento da extração das amêndoas e 

fabricação do óleo e compra de matéria - prima. 

A taxa de 2% a.a. (dois por cento ao ano) é atrativa, o prazo de 12 anos e 

a carência de 5 anos também são diferenciais no mercado financeiro. 

Este financiamento deverá ser realizado em caráter coletivo, para isto são  

necessários aproximadamente 556 cooperados, conforme demonstrado na linha, 

a participação de cada cooperado é de até R$ 18.000,00. 

Neste projeto o lucro líquido anual estimado foi de R$ 3.404.730,00 

dividindo entre os 556 cooperados, cada cooperado receberá R$ 6.026,00 por 

ano, e R$ 502,00 por mês. Nos próximos anos esses valores poderão diminuir em 

função do pagamento do empréstimo. 

Simulando o montante de empréstimo igual a R$ 10.000.000,00, a uma 

taxa de 2%, carência de 5 anos e prazo de 12 anos, e considerando a data de 

liberação 15/05/10, observa-se que a primeira parcela irá vencer em 15/05/2015 e 

a última em 15/05/2021 no valor de R$ 1.584.540,00. A soma de todas as 

parcelas do financiamento é de R$ 11.091.780,00.  Portanto será pago um 

percentual de 10,92% sobre o montante do empréstimo.  

 

  Tabela 31: Financiamento na linha PRONAF – Investimento – ECO 

Valor do Financiamento 10.000.000,00 

Carência 5 anos 
Prazo Total 12 anos 
Juros 2% 
Alíquota 0,00 
IOF(até a carência) 38.000,00 
Dt_Liberação 15/5/2010 

Parcelas Anuais 1.584.540,00 
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4.2.7 Usos preferenciais do glicerol produzido em pequena escala 

 

Das possibilidades associadas ao aproveitamento de glicerina em 

pequenas unidades de produção de biodiesel, três fatores são de absoluta e 

fundamental importância: a qualidade da glicerina produzida, a variação em seus 

parâmetros de qualidade ao longo do tempo e a logística de sua distribuição para 

a indústria química local. Primeiramente, sendo uma glicerina de qualidade 

suficientemente aceitável e de especificação suficientemente constante ao longo 

do tempo de operação da usina, vários setores industriais poderão dela se 

beneficiar como as iniciativas para a produção de sabão glicerinado, ração 

animal, compósitos para diferentes aplicações e materiais baseados em sua 

composição com materiais amiláceos, além de alguns tipos de aproveitamento 

direto como veículo para dispersão de agroquímicos, filmes para proteção de 

superfícies contra intempéries, agente de umectação de materiais e superfícies, 

dentre outros. Naturalmente, o próprio produtor de biodiesel poderá explorar 

algumas destas iniciativas, servindo-se de tecnologias que já se encontram 

disponíveis no mercado e/ou nos institutos de pesquisa. Porém, como dito acima, 

a qualidade da glicerina produzida e sua manutenção ao longo do tempo de 

operação da usina são absolutamente fundamentais para aumentar o pay-back 

relativo a este importante co-produto da indústria do biodiesel. 

Muito se fala atualmente da combustão da glicerina bruta para a geração 

de energia na fábrica, aumentando, portanto, a sustentabilidade energética da 

unidade juntamente com o aproveitamento de outros tipos de biomassa residual 

disponíveis localmente. No entanto, sabe-se que a combustão direta da glicerina, 

sob condições não otimizadas, pode ser extremamente perigosa devido a 

formação de aldeídos tóxicos como a acroleína. Portanto, qualquer iniciativa desta 

natureza terá, necessariamente, que estar acompanhada de orientação 

profissional compatível com a atividade que se pretenda desenvolver.  

A proposta incluída nesta pesquisa, referente ao fornecimento de unidades 

de produção com capacidade na faixa de 10.000 a 15.000 L/dia, levarão ao 

acúmulo de 1.000 a 1.500 litros por dia de glicerina, que corresponde, ao menos 

teoricamente, a 10% da quantidade de óleo processado. Portanto, trata-se de 
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uma quantidade significativa de glicerina, porém, não suficiente para justificar 

grandes investimentos para sua purificação. 

A viabilidade econômica das etapas de neutralização, lavagem e 

concentração da glicerina bruta, em pequena escala de produção, tem sido muito 

contestada no meio científico e empresarial.  Por esta razão, aplicações que 

possam fazer uso da glicerina bruta se apresentam como as de maior viabilidade. 

Naturalmente, a melhor opção para a destinação da glicerina dependeria de um 

levantamento das potencialidades locais. Por exemplo, a existência de um parque 

industrial nas vizinhanças, especializado na produção de glicerol em larga escala, 

poderia facilmente absorver este excedente. É realmente difícil avaliar a 

rentabilidade que tais negociações poderiam oferecer para o investimento e isto 

certamente dependeria da composição da água glicerinosa gerada no processo. 

Perspectivas também poderiam ser oferecidas por outras atividades industriais, 

tais como fornos de cimento, olarias, indústrias de reciclagem de material 

orgânico, dentre outros.  

No caso específico da planta em questão, assumindo o desafio de destinar 

a glicerina bruta localmente e considerando as demandas das regiões do Medio 

Mearim e Cocais, podem ser sugeridas as seguintes alternativas: 

 

(a) produção e uso energético do biogás proveniente da glicerina 

(via anaeróbica);  

(b) utilização de glicerina em atividades agrícolas como o cultivo do 

fumo; e 

(c) incorporação da glicerina bruta em ração animal.  

 

No entanto, várias outras alternativas poderão surgir mediante uma 

investigação local, visando a destinação adequada de um efluente aquoso cujo 

acúmulo no meio ambiente poderia gerar conseqüências ambientais desastrosas. 
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5. CONCLUSÕES  

 

O babaçu foi a matéria-prima selecionada neste estudo, pelo fato de ser 

abundante nas regiões do Médio Mearim e dos Cocais, vizinhas uma da outra, e 

contribuir nas atividades sócio – econômicas. A população residente na região 

dos Cocais e do Médio Mearim é jovem, podendo ser utilizada como mão de obra 

na produção do biodiesel e subprodutos. 

A região do Médio Mearim foi escolhida neste estudo para instalação da 

usina, devido à existência da ASSEMA nessa região, que por sua vez possui 

cooperativas, fator imprescindível para o financiamento coletivo na linha PRONAF 

com limite de até R$ 10.000.000,00. 

O cálculo de viabilidade econômica mostrou que a proposta apresentada 

pelo fabricante A, é viável para uma operação em turnos de 12 horas, 25 dias 

mensais. Dentro desta análise, verificou-se que o lucro líquido anual estimado foi 

de R$  3.404.730,00  com payback de aproximadamente 9 meses. 

Devido a comercialização do biodiesel ser realizada  em leilão, o preço 

poderá sofrer alterações comprometendo o lucro da cooperativa. No entanto as 

receitas provenientes da casca do babaçu, da torta e da glicerina contribuirão 

para a viabilidade econômica caso o biodiesel enfrente quedas no preço.  

Com instalação do empreendimento previsto neste estudo, cada cooperado 

receberá R$ 6.026.00 por ano, e R$ 502,00 por mês, aproximadamente 

quinhentas e cinqüenta e seis famílias serão beneficiadas. Nos próximos anos 

esses valores poderão diminuir em função do pagamento do empréstimo. 

Levando em consideração que a maioria da população tem uma renda de 0,5 até 

2 salários mínimos e tomando como base o salário mínimo vigente R$ 510,00 o 

aumento na renda dos cooperados de 0,5 salário mínimo será de 

aproximadamente 100% e 49% para 2 salários mínimos, partindo do princípio que 

a renda proveniente da cooperativa seja adicionada a renda atualmente recebida.  

O investimento total necessário para instalação do empreendimento é de 

R$ 4.630.000,00, como o financiamento foi de R$ 10.000.000,00,                       

R$ 5.370.000,00 poderão ser utilizados na ampliação da infra-estrutura 

concernente a cadeia produtiva do babaçu, como por exemplo, na produção e 
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comercialização do carvão ativado, na produção de sabonetes e de produtos de 

limpeza com a glicerina. Com isto, poderia melhorar ainda mais o retorno sobre o 

investimento e o pagamento do empréstimo concedido. 

Em suma, a instalação de uma usina no estado do Maranhão, mais 

especificamente na região do Médio Mearim, a partir do óleo de babaçu e de 

pequenos agricultores organizados em cooperativas, é sócio-economicamente 

viável. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

• Análise da ampliação da cadeia dos subprodutos do babaçu. 

• Desenvolvimento de um sistema de informações e gestão para que as 

cooperativas possam fazer a gestão dos seus processos de forma mais rápida 

e precisa. 

• Avaliar a possibilidade de inserção de outras oleaginosas na região onde 

estão os babaçus, ampliando a capacidade de produção do biodiesel. 

• Elaboração de projeto de desenvolvimento educacional por meio de escolas 

técnicas e profissionalizantes aprimorando as atividades das regiões do 

Maranhão com o foco no empreendedorismo. 

• Análise da viabilidade da exportação do biodiesel do Maranhão. 

• Desenvolvimento e aprimoramento de máquinas e implementos para a 

colheita e processamento do coco de babaçu. 

• Desenvolvimento de políticas públicas para incentivo as atividades das 

quebradeiras de coco e de pequenos agricultores da região do Médio Mearim 

e dos Cocais. 
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9. GLOSSÁRIO 

 

 
 
Bônus de Carbono: Os bônus de carbono são um mecanismo internacional de 

despoluição que busca a redução de emissões causadoras do aquecimento 

global. Trata-se de incentivos econômicos para que empresas privadas 

contribuam para a melhora da qualidade ambiental e se consiga regular a 

emissão gerada por seus processos produtivos. 

 

Estequiometria: parte da química que estuda e analisa as relações quantitativas 

entre os elementos que se combinam para formar uma substância composta. 

 

Payback: é o tempo entre o investimento inicial e o momento no qual o lucro 

líquido acumulado se iguala ao valor desse investimento. 

 

Protocolo de Kyoto: tem como objetivo firmar acordos e discussões 

internacionais para conjuntamente estabelecer metas de redução na emissão de 

gases-estufa na atmosfera, principalmente por parte dos países industrializados, 

além de criar formas de desenvolvimento de maneira menos impactante àqueles 

países em pleno desenvolvimento. 

 


