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RESUMO 

 

A insegurança energética derivada da inflexão no estoque mundial de petróleo de 1 trilhão 

e 260 bilhões de barris nos próximos 50 anos e a questão ambiental relativa ao consumo 

de combustíveis fósseis, tem induzido países e corporações a investir em negócios 

relacionados à exploração energética da biomassa, para produção de agrocombustíveis: 

etanol e agrodiesel. Eles figuram em meio ao movimento de diversificação da matriz 

energética mundial e de consolidação do biotrade de energia. Em função disso, o capital 

financeiro tem redefinido a divisão internacional do trabalho, a partir do novo padrão de 

especialização primário-exportador, aprofundando a “estrangeirização” de terras para a 

apropriação de recursos agroenergéticos, via “cultivos flexíveis e “commoditização” da 

natureza. Economias periféricas têm assim, se ajustado a esse contexto, comercialização 

suas terras agricultáveis e viabilizando a exploração de agrocombustíveis pelo capital de 

nacional e estrangeiro, com a criação de mandatos governamentais e mercados 

institucionais. No Brasil neodesenvolvimentista, a expansão do agronegócio de energia 

sobre os territórios camponeses, tem se dado assim, como estratégia para a inclusão social 

da agricultura camponesa, o Desenvolvimento Territorial Rural (DTR) e a redução das 

desigualdades regionais. O Programa Nacional de Produção e uso do Biodiesel (PNPB), 

implementado no ano de 2004, é uma expressão dessa realidade, semelhante aos 

mercados de agrodiesel da Europa e doutros países, diferenciando-se por ser o primeiro 

programa agrícola nacional a incluir a agricultura camponesa em tese, como ator e meta 

social de inclusão. Entretanto, o programa tem se desvirtuado do seu conceito político, 

pois na prática tem beneficiado apenas ao Complexo Agroindustrial da Soja no país. Com 

o objetivo de revelar essa realidade, a presente pesquisa analisou o sentido da inclusão 

social proposta pelo modelo de DTR, baseado nos Polos de Produção de Agrodiesel e na 

integração agroindustrial do camponês à Petrobrás Bicombustíveis (PBio) nos territórios 

dos Inhamuns e do Sertão Central no semiárido cearense. O trabalho de campo junto aos 

atores públicos, agricultores camponeses, coordenadores e técnicos da EMATERCE e da 

PBio no semiárido nordestino, atuantes nos municípios de Quixadá, Quixeramobim, 

Santa Quitéria, Monsenhor Tabosa e Itatira, permitiu constatar que o PNPB não tem 

atingido aos seus fins sociais e se constituído num meio subordinação produtiva e a 

sujeição institucionalizada da renda camponesa da terra ao capital. 

 

Palavras-chave: Agrocombustíveis. Desenvolvimento. Território. Campesinato. 



 

ABSTRACT 

 

The energy insecurity stemming from the inflection of the 1 trillion and 260 billion barrels 

of oil world stock over the next 50 years and the environmental issue of fossil fuel 

consumption has led countries and corporations to invest in businesses related to biomass 

energy exploration, For the production of agrofuels: ethanol and agrodiesel. They are part 

of the movement to diversify the world energy matrix and consolidate the energy biotrade. 

As a result, financial capital has redefined the international division of labor, based on the 

new pattern of primary-export specialization, deepening the "foreignization" of land for 

the appropriation of agroenergy resources, via "flexible crops" and "commoditization" of 

nature . Peripheral economies have, if adjusted to this context, commercialize their arable 

land and enable the exploitation of agrofuels by national and foreign capital, with the 

creation of governmental mandates and institutional markets. In Brazil, the expansion of 

the agribusiness of energy over the peasant territories has been a strategy for the social 

inclusion of peasant agriculture, Rural Territorial Development (RDT) and reduction of 

regional inequalities. The National Program for the Production and Use of Biodiesel 

(PNPB), implemented in 2004, is an expression of this reality, similar to the agrodiesel 

markets of Europe and other countries, differentiating itself as the first national 

agricultural program to include agriculture Peasant in thesis, as an actor and social goal 

of inclusion. However, the program has been distorted by its political concept, since in 

practice it has benefited only the Agroindustrial Soy Complex in the country. With the 

objective of revealing this reality, the present study analyzed the meaning of social 

inclusion proposed by the DTR model, based on the Poles of Agrodiesel Production and 

the agroindustrial integration of the peasant to Petrobrás Bicombustíveis (PBio) in the 

territories of the Inhamuns and the Central Hinterland In the semi-arid region of Ceará. 

Fieldwork among the public actors, peasants, coordinators and technicians of 

EMATERCE and PBio in the northeastern semi-arid region of the Quixadá, 

Quixeramobim, Santa Quitéria, Monsenhor Tabosa and Itatira districts showed that PNPB 

has not reached its Social ends and is constituted in a productive subordination half and 

the institutionalized subjection of the peasantry income of the land to the capital. 

 

Keywords: Agrofuels. Development. Territory. Peasantry 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A questão da manutenção e sustentabilidade do suprimento de energia, se 

constitui atualmente, num desafio estrutural à acumulação de capital e à reprodução do 

seu sistema-mundo no século XXI. Como um fator de crise, essa questão se manifesta, a 

partir da forma com a qual o padrão termoindustrial tem ultrapassado o limite da 

sustentabilidade socioambiental, acentuado o aquecimento global e gerando conflitos 

territoriais em torno do controle e uso de reservas de energia.  

O risco de esgotamento das reservas de petróleo nos próximos 50 anos, 

situadas em Países, como: Venezuela, Brasil, alguns Países da Ásia Central e Países da 

região do Golfo Pérsico, tem motivado o capital financeiro na virada do século XX para 

o XXI, a incorporar mais terras para a ampliação da fronteira agrícola de biomassa ou 

agricultura de energia (MOREIRA, 2007). Assim está-se a modelar internacionalmente, 

um biotrade, que abrange quatro importantes grupos de matérias-primas agroenergéticas: 

etanol (cogeração de energia proveniente da cana-de-açúcar); biodiesel (fontes lipídicas 

de matéria animal e vegetal); briquetes ou carvão vegetal (biomassa florestal e resíduos); 

e dejetos agropecuários e da agroindústria (BRASIL, 2006). 

Esse biomercado, tem atraído grandes corporações ligadas à exploração de 

petróleo e governos, que tem transformado as restrições ambientais à atividade econômica 

relativas ao consumo de combustíveis fósseis, em oportunidades lucrativas de negócio e 

de fortalecimento de seu marketing verde (KATO, 2012). Supostamente destinando a 

ofertar “energia limpa” para a substituição das fontes fósseis (petróleo e carvão mineral) 

e manutenção da crescente demanda energética para a produção de mercadorias, esse 

novo mercado “verde” tem se estruturado, aprofundando a integração financeira-

produtiva-comercial da agricultura à indústria e a conformação, para além do segmento 

agroalimentar, de um moderno Complexo Agroindustrial de energia (CAI) (SILVA, 

1996; FERNANDES; WELCH; GONCALVES, 2011).  

A geração de energia enquanto ramo de atividade agroindustrial, tem sido 

elevada ao status de estratégia política de desenvolvimento econômico por diversos 

Países, que visam atrair Investimentos Diretos Estrangeiros (IDE) para a exploração das 

dotações de recursos energéticos agroflorestais em diversos países. Isso tem sido 

motivado pela tendência crescente do agroextrativismo, que nos últimos anos apresentou 
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alta dos preços das commodities agrícolas e minerais (MANCIO; MOREIRA, 2012; 

GUDYNAS, 2012).  

Essa estratégia, tem menos a ver com a diversificação e sustentabilidade das 

matrizes energéticas nacionais, do que com a importância que tem se atribuído a esse 

agronegócio para as balanças comerciais, na medida em que a onda agroextrativista 

pretende tornar as matérias-primas agroenergéticas, futuras commodities adequadas ao 

novo padrão agroexportador assumido com mais força pelas economias periféricas 

(BORRAS Jr. et al., 2014; MOREIRA; MAGALHÃES, 2014).  

No âmbito do desenvolvimento desigual promovido pelo capitalismo, esse 

novo padrão exportador reafirma a divisão internacional do trabalho, em função dos 

imperativos globais da sustentação do circuito da acumulação de capital. Com isso, alguns 

Países, particularmente os que se encontram em condição de dependência econômica, têm 

submetido seus territórios agroflorestais à especialização agroextrativista, inclusive para 

fins de exploração energética pelo capital estrangeiro. 

Quanto ao discurso hegemônico da “transição sustentável” das matrizes 

energéticas, o objetivo é viabilizar o suprimento de energia “limpa”, a partir de cultivos 

em escala ampliada, como: cana-de-açúcar e soja, intensivos em capital e tecnologia, 

tendo em vista complementar o estoque energético necessário à manutenção do padrão 

de crescimento econômico exponencial. Daí o condicionamento dos mais diversos Países, 

sobretudo daqueles que compõem o núcleo dominante da economia global, a buscar 

inputs crescentes de energia, para manter a busca por taxas crescentes de produto interno 

bruto (PIB).  

Assim, o capital tem pressionado a capacidade de suporte dos 

agroecossistemas com a crescente demanda por biomassa de energia, que é exportada 

direta ou indiretamente pelas economias dependentes, ampliando a degradação 

socioambiental do espaço agrário na periferia do sistema-mundo, em função dos 

interesses capitalistas em torno do agronegócio de energia “limpa”.  

A mundialização dos recursos naturais é assim empreendida, sob uma lógica 

coercitiva e extraterritorial ensejada pelo “novo projeto exportador, no qual os eixos 

exportadores constituem, em geral, segmentos de grandes cadeias produtivas globais sob 

a direção de empresas multinacionais” (OSORIO, 2012, p. 106). 

A insustentabilidade desse padrão agroexportador, reside no fato de que com 

o esgotamento das fontes de combustível fóssil e a inflexibilidade da engrenagem técnico-

produtiva do sistema capitalista, a busca pela diversificação das matrizes energéticas 
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nacionais, implicará numa maior propensão à extração de biomassa para fins energéticos, 

tal como a ampliação da oferta de óleo combustível, coisa que dificilmente os 

agroecossistemas suportarão de forma indefinida. 

Mundialmente, o estoque de petróleo, cujo o acesso de 77% das reservas, está 

restrito ao controle territorial de poucos Países aqui já mencionados, tem o seu 

esgotamento ou ponto de inflexão previsto – apesar das possibilidades de exploração de 

petróleo não convencional e/ou fontes alternativas de energia – para os próximos 40 anos, 

já que 1 trilhão e 260 bilhões de barris de óleo é o que resta com relativa suficiência, para 

o abastecimento mundial (SAUER; RODRIGUES, 2016; LOBÃO, 2010).  

Em consonância com essa previsão, já se observa a redução de 70,7% para 

59,9% entre 1973 e 2014 respectivamente, da participação da energia fóssil (petróleo e 

carvão) no Total Primário de Suprimento de Energia (TPSE) e a correspondente 

ampliação da participação e diversificação, no mesmo período, das fontes de energia 

alternativa que passou de 29,3% para 40,1%. Essa mudança na composição do suprimento 

de energia mundial, se deve à considerável participação, que o gás natural e que os 

biocombustíveis passaram a ter na composição da matriz energética (IEA, 2016). 

A produção desses “combustíveis verdes” situa-se em algumas regiões e 

Países, concentrando-se 46% nos EUA, 24% no Brasil, 15% na União Europeia e 15% 

no restante do mundo, correspondendo, segundo o tipo de agrocombustível, a: 74% de 

etanol, 22% de biodiesel e 4% de óleos vegetais hidrogenados. Apesar da queda dos 

preços globais dos combustíveis fósseis, decorrente dos subsídios a sua exploração e 

outros desafios enfrentados pelas energias renováveis, como: maior integração de ações 

públicas e privadas, instabilidade política, barreiras regulatórias e restrições fiscais, foram 

adicionados mundialmente em 2015, cerca de 147 gigawatts de capacidade de energia 

renovável (REN21, 2016). 

Esse foi o maior aumento já registrado em um ano, resultante do incremento 

de 38 gigawatts térmicos na capacidade global de geração de energia térmica renovável e 

do incremento da produção global de biocombustíveis, devido ao acrescimo de 4% de 

etanol, tendo o biodiesel apresentado pequena queda de 0,1%, mas continuado a crescer 

nos EUA e Brasil (REN21, 2016). 

É fundamental, a partir daqui e em função da diversidade de termos relativos 

aos “combustíveis verdes”, esclarecer que para os fins deste trabalho, será feita a opção 

pelos termos “agroenergia”, “agrocombustíveis”, “agrodiesel” ou ainda “bio”diesel em 

detrimento de “bioenergia”, “biocombustíveis” ou “biodiesel”. Isso se deve ao fato de 
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que tais terminologias não se tratam de simples conveniência semântica, antes disso, 

representam uma questão de demarcação teórico-conceitual fundamentalmente política.  

O termo agroenergia se refere à produção de energia sob a lógica estrita da 

exploração da agricultura pelo capital ou do agronegócio, unicamente com o fito de obter 

maiores taxas de lucro. Já bioenergia seria um termo mais adequado para se referir aos 

processos de geração de energia, minimamente próximos de um modo de produção, que 

respeita os limites entrópicos dos ecossistemas e sociais das populações, que deles 

dependem diretamente, como é o caso dos povos do campo e das florestas.  

Entretanto, a existência histórica e social do capitalismo se reveste de 

discursos e se apropria de rótulos essenciais à sua reprodução, como o tem feito com o 

termo “bioenergia” ao difundir o pretenso, mas insustentável paradigma da economia 

verde (CECHIN; PACINI, 2012). A adoção, portanto, de conceitos e expressões com o 

prefixo “Agro”, compõem o conjunto de terminologias, que integram o universo político 

e ideológico do agronegócio, enquanto projeto de desenvolvimento capitalista e de 

dominação sobre os territórios e recursos naturais (BRAVO, 2007; FERNANDES; 

WELCH; GONCALVES, 2011).  

Tratar, em meio a hegemonia global do agronegócio como modelo de 

desenvolvimento da agricultura capitalista, sobre a exploração dos agrocombustíveis, 

adotando o prefixo “Bio”, significaria para este trabalho aderir a uma panaceia discursiva 

e inversora da realidade. Assim, tem-se realizado com a aplicação de outros conceitos, 

como: ‘renovável’, ‘sustentável’, ‘verde’ e ‘limpa’ ao se tratar das relações entre 

economia, desenvolvimento e meio ambiente. Sob o pretexto de conter as emissões de 

Gases de Efeito Estufa – GEE, Países, como: Estados Unidos, Canadá, Índia, China, 

Brasil, França, Itália, Alemanha e Espanha, Malásia e Indonésia, têm investido em 

competitividade na produção de agrocombustíveis, em função das suas vantagens 

comparativas em clima, disponibilidade de terras e outros recursos socioambientais. 

No Brasil, a trajetória resumida dos agrocombustíveis, se inicia na década de 

1970, quando em 1975 foi lançado o Programa Nacional do Álcool (Proálcool), motivado 

pela insegurança energética decorrente do primeiro choque do petróleo e pela necessidade 

de minimizar a dependência da economia brasileira da importação desse combustível 

(FLEXOR; KATO, 2009; FREITAS, 2013).  

Outro programa, denominado Programa Nacional de Óleos Vegetais para 

Fins Energéticos (Proóleo), foi implementado em 1980 e possuía motivação semelhante, 

mas centrava-se na extração de óleos vegetais para fins energéticos e tinha o objetivo de 



17 
 

 

substituir até 30% de óleo diesel mineral, a partir da extração de óleos vegetais derivados 

da soja, amendoim, canola e girassol (KATO, 2012). 

Contudo, entre os anos de 1990 e 2000, questões relacionadas ao aquecimento 

global, à iminência de uma crise mais drástica e irreversível do petróleo e ao 

desenvolvimento de fontes de energia limpa, culminaram na consolidação internacional 

do agrodiesel dentre os agrocombustíveis mais viáveis em escala produtiva, motivando 

no Brasil o lançamento em 2002 do Programa Brasileiro de Biocombustíveis 

(Probiodiesel), coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT. Com isso 

abriu-se uma janela de oportunidade maior para uma política nacional de 

desenvolvimento do agrodiesel no País (KATO, 2012). 

Nos últimos 15 anos ele tem integrado, junto com o etanol, o conjunto das 

estratégias energéticas e potenciais commodities para as próximas décadas do século XXI, 

antecipando o futuro perfil agroexportador de alguns países, em sua inserção no mercado 

mundial (GUDYNAS, 2012; MOREIRA; MAGALHÃES, 2014). No Brasil, isso se 

manifesta, sob condições históricas novas, com a política econômica e social 

neodesenvolvimentista assumida, na qual a reativação da função primário-exportadora da 

agricultura capitalista é promovida, visando o crescimento econômico, com algum avanço 

social e transferência de renda para o meio rural (BOITO Jr., 2012; SAMPAIO Jr., 2012). 

Em termos de políticas públicas agrícolas e agrária, isso se traduz no esforço 

governamental para delinear e coordenar ações em nível nacional, entre diversos órgãos 

governamentais, classes e atores sociais em torno desse agrocombustível, eleito como 

uma atividade dinamizadora da economia de territórios socialmente vulneráveis nas 

regiões Norte e Nordeste. A instituição do agrodiesel como política de desenvolvimento 

rural no Brasil, se dá em 2004 com a implementação do Programa Nacional de Produção 

e Uso do Biodiesel – PNPB (BRASIL, 2011).  

Concebido previamente, dentre as ações relativas ao setor de energia no 

programa de governo do Partido dos Trabalhadores “Um Brasil para todos: crescimento, 

emprego e inclusão social” (PARTIDO DOS TRABALHADORES, 2002) e previsto 

como política governamental pelo Plano Nacional de Agroenergia (PNA), a partir do 

mandato do presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva, o PNPB é então concebido com a 

intenção de fazer do Brasil, um player competitivo (fins econômicos) para o futuro 

mercado internacional do agrodiesel (KATO, 2012).  

O seu diferencial em termos de política de desenvolvimento rural e de 

programas de agrocombustível noutros Países, é o propósito de inclusão social da 
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agricultura camponesa (fins sociais), que pela primeira vez, “foi incluída em um programa 

de produção através de uma política nacional” (FERNANDES; WELCH; GONCALVES, 

2011, p. 27).  

Esse é o aspecto do programa, que instiga o presente trabalho a analisar o 

contexto das forças sociais, econômicas e institucionais, que determinaram qual o 

paradigma – da questão agrária ou do capitalismo agrário – predominou no desenho 

institucional do PNPB, logo, na definição de seus fins econômico-financeiros e sociais, 

relativos ao caráter do uso dos territórios camponeses, ao sentido da inclusão social 

pretendida e ao grau de empoderamento de seus atores sociais (gestores, corporações 

agroindustriais e agricultores camponeses). 

Para o paradigma da questão agrária – PQA, a inclusão social dos agricultores 

camponeses, não se constitui num problema conjuntural ou resultante de uma crise 

passageira, mas pressupõe um universo integrado de desigualdades estruturais, como: 

concentração de terra e riqueza, expropriação dos meios técnico-científico-

informacionais, limitado empoderamento político-institucional, depreciação cultural e 

exclusão ambiental, passíveis de superação, mediante apenas a construção de outra 

sociedade e modo de produção. Por outro lado, sob a ótica do paradigma do capitalismo 

agrário – PCA, essa problemática é estritamente conjuntural, logo, um problema do 

desenvolvimento agrário no capitalismo, decorrente de imperfeições próprias do 

funcionamento do sistema, mas corrigíveis com políticas de reparação social, integração 

de mercado e modernização da socioeconomia camponesa, classificada como incompleta 

e arcaica (FERNANDES; WELCH; GONÇALVES, 2011; OLIVEIRA, 1991; 

ABRAMOVAY, 1992). 

A estratégia do PNPB para equilibrar interesses financeiros e sociais de atores 

e classes antagônicas, foi a criação pelo governo federal de um mercado institucional, 

visando garantir a demanda por agrodiesel, via regulamentação de compra da matéria-

prima da agricultura camponesa e de adição de percentuais obrigatórios e crescentes de 

diesel de vegetal ao diesel de petróleo (BRASIL, 2007).  

O mecanismo desse mercado, consiste da utilização de incentivos fiscais, 

como instrumento motivador da participação institucional das empresas produtoras de 

agrodiesel, como atores sociais responsáveis pela inclusão dos agricultores camponeses 

e instrumentos contratuais, que garantam a compra da matéria-prima produzida nas 

unidades de produção familiar desses últimos, estimulando-os a ampliar o cultivo de 

oleaginosas e a se integrar mais à cadeia produtiva do agrodiesel (BRASIL, 2006). 
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Apesar dessa diretriz social, o programa tem se resumido na prática a uma 

medida de ampliação do agronegócio sojicultor e, por outro lado, numa tentativa de 

conformação de um agronegócio da mamona nas regiões Norte e Nordeste, a partir da 

integração vertical da agricultura camponesa ao CAI do agrodiesel (FERNANDES; 

WELCH; GONCALVES, 2011; DALL'AGNOL et al., 2007).  

A soja tem se destacado como a matéria-prima mais viável para a produção 

do agrocombustível. Atualmente, se observa o crescimento da sua área e produção no 

país, “como consequência do incremento da demanda por carnes e biodiesel e da 

disponibilidade, no Brasil, de mais de 100 milhões de hectares de terras aptas para a 

produção dessa oleaginosa, apenas no ecossistema do cerrado” (DALL'AGNOL et al., 

2007, p. 10). 

O PNPB indica, assim, estar se destinando na prática a atender mais aos 

interesses econômicos dos sojicultores do eixo centro-oeste-sul em particular, garantindo-

lhes um canal para absorção do excedente produtivo de soja, do que para fins de 

diversificação energética e de inclusão social do campesinato. Sob esse quadro, se faz 

pertinente, analisar a questão da integração da agricultura camponesa ao agronegócio de 

energia, como definição de inclusão social, no âmbito debate entre os paradigmas da 

questão agrária e do capitalismo agrário. 

Outro aspecto diferenciador do PNPB é a sua perspectiva territorial de 

desenvolvimento rural, a qual se expressa através da proposta do “Projeto Polos de 

Produção de Biodiesel”, que se constitui na estratégia espacial de implementação do 

programa, consistindo numa “das principais estratégias para contribuir, com foco 

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

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

(BRASIL, 2011, p. 38).  

A perspectiva territorial, tão incorporada ao conteúdo programático das 

políticas públicas de desenvolvimento rural, tem sido compreendida sob diversas 

perspectivas. Assim, para a abordagem aqui empreendida acerca do sentido da inclusão 

social proposta pelo PNPB, é pertinente também discutir o sentido que é conferido pelo 

programa ao desenvolvimento territorial, admitido aqui como objeto disputa 

paradigmática entre o PQA e o PCA no campo analítico da geografia agrária 

(FERNANDES; WELCH; GONCALVES, 2011).  

Com o objetivo de investigar o PNPB sob esses dois eixos temáticos: inclusão 

social e desenvolvimento territorial, os municípios do semiárido cearense foram 
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escolhidos como área de estudo, primeiro por se situarem dentro da região que é foco da 

política de desenvolvimento regional do programa e, segundo, pelo fato de conformarem 

territórios historicamente caracterizados pela cultura da mamona, considerada vetor de 

inclusão social para agricultura camponesa no semiárido. No início de sua implementação 

no estado do Ceará, a abrangência do PNPB chegou a 89 municípios zoneados para o 

cultivo, chegando a contar 29.000 agricultores cadastrados em 2010 (CONAB, 2006; 

EMBRAPA, 2007; EMATERCE, 2007).  

A política nacional do agrodiesel chega assim, ao estado do Ceará de forma 

massiva, envolvendo a grande maioria dos seus municípios interioranos, a partir de 2007. 

Ela se materializou numa convergência de objetivos entre o Projeto Mamona do Ceará 

(ação particular de recuperação da cultura da mamona e desenvolvimento do seu 

agronegócio em áreas de sequeiro para extração de óleo, geração de emprego e renda), 

implementado desde o ano 2000, passando a ser denominado de Programa Biodiesel do 

Ceará em 2007, quando da integração ao PNPB (extração de óleos vegetais para produção 

e uso de agrodiesel) (CONAB, 2006).  

Contudo, o programa se orientou, a partir da safra 2013/14, para o 

adensamento progressivo da produção de mamona em polos de produção, destinados à 

qualificação produtiva dos agricultores em áreas identificadas com maior potencial 

produtivo, redução de custos e atuação mais eficiente da Petrobrás Biocombustíveis – 

PBio. Nos Territórios de Sertão dos Inhamuns, Sertão dos Crateús e Sertão Central, foram 

definidos 3 polos (Quixadá, Monsenhor Tabosa e Tauá), que passaram a envolver apenas 

14 municípios, considerados como os mais vocacionados e produtivos, pelos seguintes 

critérios: aptidão de solos, histórico de chuvas, análise de desempenho, concentração de 

agricultores e fator logístico (PETROBRÁS, 2013). 

Com o objetivo de elevar a produção e produtividade por área cultivada, bem 

como fomentar a constituição de uma identidade territorial empreendedora em torno 

desse cultivo, o governo do estado e a PBio viabilizou até o ano de 2014, benefícios, 

como: concessão de maquinário para preparo da terra, distribuição de adubos, sementes 

certificadas, assistência técnica – ASTEC, incentivo financeiro ao cultivo de mamona 

(característica particular do programa no estado do Ceará), política de preço mínimo, 

contratos de garantia de compra da produção, transferência de tecnologia via pacote 

tecnológico de Unidades Técnicas de Demonstração (UTD) e estímulo ao agronegócio de 

mamona (TAVARES; ALENCAR, 2010).  
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Essas ações, tem produzido a falsa impressão de que a mamona cumpre com 

o seu papel de vetor social de inclusão da agricultura camponesa. Mesmo diante dos 

relativizáveis resultados positivos da produção e de certa recomposição do preço da 

oleaginosa, alcançados até fins do ano de 2016, a mamona continuou fora do rol das 

matérias-primas do agrodiesel.  

Os levantamentos realizados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis – ANP, informam que a mamona sequer aparece dentre as principais 

matérias-primas: soja, algodão, gordura animal e outros materiais graxos (BRASIL, 

2016). A maioria das 63 plantas industriais produtoras de agrodiesel em atividade no País, 

se concentra em grandes regiões produtoras de soja (Mato Grosso e do Rio Grande do 

Sul) e/ou no entorno de importantes polos (interior de São Paulo) da indústria frigorífica 

(‘PREÇO DO ÓLEO’..., 2014). 

Apesar da elevada resistência ao estresse hídrico, que qualificou a mamona 

como oleaginosa mais adequada para o semiárido, a elevação da sua escala de produção 

no semiárido, tem enfrentado desafios, que tem dificultado mais ainda o seu emprego na 

produção do agrocombustível. Quando comparada ao baixo custo de aquisição e à escala 

de produção da soja, intensiva em capital e tecnologia, o cultivo de mamona, tem sido 

desafiado com os baixos níveis de produtividade, decorrentes de fatores, como: 

prolongamento da estiagem, insuficiente assistência técnica – ASTEC, pouca 

disponibilidade de terras agricultáveis (concentração fundiária), deterioração dos solos, 

uso perdulário dos recursos hídricos, restrições ao crédito, ineficiência logística, 

atravessamento comercial, baixa capacidade dos agricultores de agregação de valor, 

incipiente organização cooperativista, baixa capacidade de tomada de decisão 

institucional e elevado custo de refinamento do óleo de rícino (TIBURCIO, 2011; DINIZ, 

2010; CONAB, 2017). 

Apoiadas nesses argumentos as empresas atuantes no semiárido justificam o 

desvio de finalidade da mamona no PNPB, que ocorre desde a sua implementação, 

quando da atuação da Brasil Ecodiesel – BED no semiárido em 2008, substituída no 

mesmo ano pela Petrobrás Biocombustíveis – PBio. Assim, a inserção da agricultura 

camponesa na estrutura da cadeia de suprimento de oleaginosas no semiárido, tem se dado 

de forma subordinada, limitando-se ao fornecimento da baga de mamona. 

 Desconsiderada a possibilidade do envolvimento dos agricultores 

camponeses com processos de maior agregação de valor, como o esmagamento da 

oleaginosa, a PBio, optou por integralizar de forma vertical esse processo de 
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beneficiamento ao entrar no ramo de esmagamento de oleaginosas. Isso se deu com a 

aquisição de 50% do controle acionário da BioÓleo Industrial e Comercial, uma empresa 

esmagadora de oleaginosas, inserida no mercado da ricinoquímica e localizada em Feira 

de Santana na Bahia (KATO, 2012).  

O que não está claro, é como a produção de mamona adquirida da agricultura 

camponesa, mas não utilizada para a produção de agrodiesel, permaneceu por mais de 10 

anos de PNPB como estratégia de atuação do programa no semiárido nordestino. No 

estado do Ceará, por exemplo, a Usina de agrodiesel em Quixadá, tinha seu abastecimento 

garantido com a soja oriunda das regiões Centro-oeste e Sul do Brasil, o que incita as 

seguintes questões de pesquisa:  

1) Qual o destino comercial e a aplicação dada pela PBio, para a mamona 

adquirida da agricultura camponesa nas regiões do semiárido nordestino? 

2) Qual a implicação socioeconômica sobre os agricultores camponeses da 

não utilização dessa oleaginosa pelo PNPB?  

Considerada a forma subordinada e vertical, com que o agricultor camponês 

no semiárido historicamente é inserido nas cadeias agroindustriais, na cadeia produtiva 

do agrodiesel e em sua estrutura político-institucional dada pelo PNPB, sugere-se como 

hipótese, que em pouco mais de 10 anos de programa, esse programa tenha se constituído 

numa forma institucionalizada de sujeição da renda camponesa da terra ao capital. O 

indício para isso, é a forma de interação da PBio com os produtores de soja e seu 

envolvimento com o mercado da ricinoquímica. 

A PBio, desde a sua entrada no mercado institucional em 2007 como 

produtora e até o final de 2016, vinha adquirindo soja das regiões Centro-oeste e Sul do 

País para abastecer suas usinas de agrodiesel localizadas no semiárido. Através da 

Bioóleo, a empresa vinha atuando ainda, no esmagamento e comercialização do óleo de 

mamona no mercado da ricinoquímica, desempenhando uma espécie de intermediação 

comercial, entre o mercado institucional e outros mercados, nos quais o óleo de mamona 

é mais valorizado e possui outras aplicações industriais, muito mais viáveis do que a 

fabricação de agrocombustível. 

Não obstante à recente decisão de saída da Petrobrás do ramo de 

agrocombustíveis, derivada da decisão da empresa de corte de gastos e reorientação de 

investimentos para projetos com maior rentabilidade, o que culminou com fechamento 

em 2016 da Usina de Biodiesel de Quixadá, a consideração da referida hipótese ainda se 

faz pertinente. 
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 É fundamental em um momento de revisão do formato político-institucional 

do PNPB em nível nacional, se discutir como um programa destinado a promover a 

inclusão social de agricultores camponeses, se tornou na prática um instrumento de 

subordinação técnico-produtiva e de sujeição da renda da terra camponesa ao capital. 

Revelar isso, a partir do estudo de caso da integração empresa-agricultor camponês 

empreendida pelo PNPB nos polos de produção de biodiesel do semiárido cearense e 

compreender o sentido da inclusão social proposta por esse modelo de desenvolvimento 

territorial rural constitui, portanto, o objetivo e a motivação principal deste trabalho. 

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade, 

programa, instituição, sistema educativo, pessoa ou qualquer outra unidade social. Ele 

tem por fim, aprofundar o conhecimento sobre as razões que levam determinada situação 

a se apresentar como diferenciada em muitos de seus aspectos. A determinação do que há 

de essencial e característico em uma unidade social é fundamental para a realização de 

um estudo de caso. Revelar um objeto ou fenômeno estudado, tal como o pesquisador o 

percebe não requer a intervenção do pesquisador sobre ele, no entanto, dependerá da 

perspectiva interpretativa adotada acerca do ponto de vista ou paradigma dos 

participantes do estudo (FONSECA, 2002; GIL, 2007). 

Alves-Mazzotti (2006) reconhece também que os exemplos mais comuns 

desse tipo de procedimento, são os que focalizam apenas em unidades, como: familiar, 

pequeno grupo, instituição, programa ou evento. Contudo, afirma ser possível realizar 

estudos de casos múltiplos, conduzindo simultaneamente: vários indivíduos (agricultores 

camponeses, por exemplo) e várias instituições (empreendimentos de uma mesma 

natureza, experiências e projetos de mesma natureza e caráter coletivo). 

Assim, espera-se ficar entendido que este trabalho não visa fazer uma 

avaliação estrita e fragmentada de uma política pública, cujas especificidade do recorte 

espacial da área de estudo se sobreponham ao todo, mas compreendê-la no âmbito de uma 

totalidade mais complexa, que envolve a questão da insegurança energética mundial, de 

como esta pode representar um obstáculo em termos do processo de acumulação de 

capital e como o modelo neodesenvolvimentista brasileiro ter servido de contratendência 

para a reprodução socioeconômica e socioespacial do capital, implicando em extração de 

mais-valia, sob a forma de sujeição da renda da terra camponesa ao capital do agronegócio 

de agrodiesel.    

Para tanto, se trilhou o caminho de uma análise exploratória, pautada nos 

seguintes objetivos específicos: 
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1) Analisar à luz do paradigma da economia ecológica, a sustentabilidade da 

agroenergia e dos agrocombustíveis em particular; 

2) Discutir a proposta de desenvolvimento territorial rural do PNPB; 

3) Compreender qual o paradigma agrário por detrás do modelo de 

integração empresa-agricultor camponês;  

4) Analisar o sentido da inclusão social pretendida pelo PNPB à luz do 

conceito de inclusão social adversa (SEN, 2000);  

5) Revelar qual o destino de mercado dado à mamona pela PBio;  

6) Revelar se ocorre ou não sujeição da renda camponesa da terra ao capital 

no âmbito do PNPB.   

A análise realizada por este trabalho, acerca dos agrocombustíveis e do PNPB 

em particular, situa-se no campo teórico-metodológico da geografia agrária 

(FERNANDES, 2013; VALVERDE, 2006; OLIVEIRA, 1997), da economia ecológica 

(MARTINEZ-ALIER, 2001; CECHIN, 2010) e da bioeconomia (GEORGESCU-

ROEGEN, 2008).  

“A Geografia agrária é, em última análise, a interpretação dos vestígios que 

o homem do campo deixa na paisagem, na sua luta pela vida, quotidiana e silenciosa. Ela 

permanece, desse modo, no seu substrato, como um estudo essencialmente econômico. 

Não foi por acaso que ela foi estruturada quase um século depois da Economia Política” 

(VALVERDE, 2006, p. 15). 

O reconhecimento da interdisciplinaridade entre essas áreas de conhecimento, 

instigou o autor desta pesquisa, a enveredar pelos caminhos de uma leitura espacial e 

ecológica da economia e das políticas de desenvolvimento territorial rural. Natureza, 

espaço e valor são categorias de análise determinantes e fundamentais à interpretação dos 

condicionamentos da produção capitalista do espaço agrário, entendido como um produto 

histórico do desenvolvimento do modo de produção capitalista na agricultura. 

A abordagem assumida para a elaboração teórica acerca da problemática em 

torno do PNPB, foi de natureza qualitativa (HAGUETTE, 1987), do tipo exploratório-

descritiva e explicativa (GIL, 2007). Nesse sentido, a estrutura teórica se alicerçou em 

conceitos, como “agroenergia e agrocombustível” (BRAVO, 2007; FERNANDES, 

WELCH, GONÇALVES, 2011), “neodesenvolvimentismo e neoextrativismo” 

(GUDYNAS, 2012; BOITO Jr., 2012; SAMMPAIO Jr., 2012), “commoditização da 

natureza” (KHALILI, 2009), “Flex Crops” (BORRAS Jr., 2014) e “Green Grabbing” 
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(FAIRHEAD, LEACH, SCOONES, 2013), “estrangeirização e mercado de terras” 

(FERNANDES, 2013, CLEMENTS, FERNANDES, 2013; OLIVEIRA, 2010).  

Categorias de análise, tais como: “entropia e sintropia” (GEORGESCU-

ROEGEN, 2008, ALTVATER, 1995), “capital, valor e mercadoria” (MARX, 2012), 

“espaço e território” (SANTOS, 2006; FERNANDES, 2013, HARVEY, 2005), 

“campesinato” (OLIVEIRA, 1997, GUSMÁN; MOLINA, 2013; SHANIN, 2005), 

também demarcam a contraposição paradigmática, a qual a pesquisa pretendeu assumir 

em sua intenção propositiva. 

A pesquisa de campo que dá sustentação à leitura realizada, se deu entre os 

anos de 2014 e 2016, nos territórios do Sertão Central, Sertão de Canindé, Sertão dos 

Inhamuns e Sertão dos Crateús, área de influência do programa e de atuação restrita da 

PBio. O seu desenvolvimento foi organizado em duas etapas de pesquisa: 1) levantamento 

e análise documental sobre o PNPB e o Programa Biodiesel do Ceará e; 2) entrevistas 

semiestruturadas. 

O levantamento e análise documental consistiu da leitura e tratamento 

analítico de documentos referentes à concepção e implementação político-institucional 

do PNPB no Brasil, à sua contextualização no âmbito da questão da insegurança 

energética e da política nacional de agroenergia. Foram realizadas ainda, leituras e 

levantamentos acerca da territorialização do programa no semiárido cearense, das suas 

mudanças de curso institucional, da estratégia empresarial de atuação da PBio no 

semiárido junto aos agricultores camponeses e de como a produção de mamona perdeu 

progressivamente o seu status de vetor de inclusão social. 

Os dados secundários foram obtidos junto aos órgãos oficiais, como: o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa e Estratégia 

Econômica do Ceará (IPECE), Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 

Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA) e Agência Nacional de Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis – ANP. 

O referencial bibliográfico utilizado para o embasamento da análise 

desenvolvida, englobou livros, artigos científicos, matérias em meio eletrônico de jornais 

e entidades nacionais e internacionais especializadas em assuntos relativos à questão 

energética, documentos jurídicos, cartilhas, relatórios e boletins de órgãos 

governamentais nacionais e dos demais atores envolvidos com as questões relativas ao 

programa.  
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Outros dados e informações de caráter mais primário, foram obtidas, 

mediante a realização de entrevistas semiestruturadas, cuja intenção era compreender a 

motivação dos agricultores para fazer parte do programa e qual o destino era dado a 

mamona produzida no estado do Ceará. Além de agricultores cadastrados ao programa, 

foram entrevistados representantes da Secretaria do Desenvolvimento Agrário – SDA, da 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará – EMATERCE, do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-terra – MST, da Petrobrás Biocombustíveis – 

PBio e técnicos envolvidos com o acompanhamento da área cultivada.  

As entrevistas são um procedimento de interação social pesquisador-

pesquisado, realizado a partir de um roteiro minimamente semiestruturado e que 

possibilite ao pesquisador obter elementos para a construção de uma leitura do real 

(HAGUETTE, 1987). Elas seguiram roteiros previamente elaborados e testados, bem 

como, tiveram o áudio gravado por meio de um gravador de voz, para posterior 

sistematização e análise das informações prestadas. As entrevistas obedeceram a termos 

éticos firmados, mediante um termo de consentimento livre e esclarecido a ser 

apresentado e assinado pelos entrevistados no momento de cada entrevista. 

Os municípios selecionados no âmbito do recorte territorial de estudo (figura 

1) para a realização das entrevistas semiestruturadas, foram: Quixadá, Santa Quitéria, Boa 

Viagem, Monsenhor Tabosa e Itatira, onde foram entrevistados agricultores cadastrados 

ao programa. O critério de escolha se deu pela proximidade dos mesmos à Usina de 

Biodiesel de Quixadá e pela concentração de agricultores cadastrados devido à sua 

tradição no cultivo de mamona. Os municípios também se encontravam no centro da 

estratégia da PBio de especialização produtiva dos agricultores camponeses de mamona, 

baseada nas Unidades Técnicas de Demonstração – UTDs.  
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 Figura 01 – Ceará, recorte territorial de estudo, 2017. 

 
Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 
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Foram realizadas 25 entrevistas. Entretanto, o número de agricultores e 

demais entrevistados no trabalho de campo foi definido conforme amostragem do tipo 

intencional e por saturação (não probabilística e subordinada a objetivos específicos do 

pesquisador), ou seja, em determinado momento do trabalho de campo, foi levado em 

consideração não um número especifico, considerado como representativo para fins de 

amostragem, mas o conjunto das respostas apresentadas pelos entrevistados. A 

amostragem por saturação considera a recorrência e a substancialidade das respostas, bem 

como a diversificação e a pertinência dos acréscimos aos tópicos abordados nas 

entrevistas.  

A noção fundamental acerca do critério de saturação para realização de uma 

amostragem é a seguinte: “nenhum dado adicional é encontrado que possibilite ao 

pesquisador acrescentar propriedades a uma categoria. [...], isto é, [...] quando o 

pesquisador torna-se empiricamente confiante de que a categoria está saturada” 

(GLASER; STRAUSS, 1976 apud THIRY-CHERQUES, 2009, p. 23). 

Foi relevante também para esboço da presente tese, a vivência e o aprendizado 

adquirido com a participação nos trabalhos de pesquisa de campo realizados no ano de 

2015 no semiárido cearense, relativos ao Projeto “Bioenergia, Agricultura Familiar e 

Políticas de Desenvolvimento: Impactos socioeconômicos da produção de biodiesel nas 

regiões de influência da Petrobrás”. Nenhum dado e/ou informação colhida quando da 

atuação nesse projeto, foi utilizado para fins de elaboração desta tese. Entretanto, essa 

oportunidade permitiu a participação da aplicação de questionários junto aos agricultores 

e assimilação de informações de outros atores (técnicos e representantes sindicais) sobre 

o PNPB no estado do Ceará, que permitiram a ampliação subjetiva das perspectivas de 

análise. O referido projeto é derivado de convênio entre a Petróleo brasileiro S.A. – 

PETROBRÁS e o Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura – OPPA, do 

Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e 

Sociedade – CPDA da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ. 

A tese está estruturada em introdução e mais três capítulos. No segundo 

capítulo, com base nas referências da economia ecológica, apresenta-se uma abordagem, 

a partir da 2ª Lei da Termodinâmica ou “Lei da Entropia”, sobre a questão energética. 

Desconstrói-se a ideia de que o problema energético da humanidade, seja simplesmente 

o esgotamento das reservas de petróleo e que a degradação ambiental, decorrente da 

centralidade desse combustível fóssil para o padrão de desenvolvimento termoindustrial 

é solucionável com a sua substituição por fontes de energia renovável e biodegradável, 
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como os agrocombustíveis produzidos pela agricultura de energia. Discutiu-se ainda os 

agrocombustíveis como culturas ou commodities flexíveis, figurantes do movimento de 

contratendência global do capital financeiro, em torno da estrangeirização de terras, para 

fins de commoditização dos recursos da natureza.  

O terceiro capítulo trata do neodesenvolvimentismo como um momento 

político próprio da realidade brasileira nos últimos 15 anos, de sua convergência com o 

paradigma neoextrativista latino-americano e como uma forma de ajustamento da 

economia nacional ao ordenamento global, marcado pelo novo padrão de especialização 

primário-exportador. Discute-se ainda, a influência desse paradigma sobre a conceituação 

político-institucional acerca do desenvolvimento territorial, partindo do território como 

categoria espacial estratégica e do planejamento como instrumento de difusão do capital 

no espaço agrário.  Por fim, é analisado o paradigma de desenvolvimento territorial 

subjacente ao PNPB, contrapondo-se os princípios do PCA ao PQA. 

No capítulo quatro é realizado um delineamento institucional do PNPB, 

analisada a funcionalidade da Petrobrás Biocombustíveis para a continuidade da atuação 

do programa na Região Nordeste. A finalidade social do PNPB é discutida à luz do 

conceito de inclusão adversa e de integração agroindustrial subordinada da agricultura 

camponesa ao agronegócio. Conclui-se com o debate acerca do “desarranjo” produtivo 

em torno da mamona no estado do Ceará, de como essa produção da agricultura 

camponesa tem sido apropriada pelas empresas produtoras de agrodiesel, apropriando-se 

de parte da renda camponesa da terra. 

E, por fim, são apresentadas considerações gerais acerca das questões centrais 

da tese e apontados possíveis destinos do PNPB e da exploração do agrodiesel, após treze 

anos da experiência enquanto política nacional e a saída da Petrobrás Biocombustíveis – 

PBio do segmento de produção de agrocombustíveis. 
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2 Energia, entropia e acumulação de capital 

 

2.1 Questão energética, entropia e a (in)sustentabilidade agroenergética 

 

A insegurança energética ou a manutenção do suprimento de energia da 

sociedade termoindustrial, especialmente no que se refere ao estoque de combustível 

fóssil disponível, tem se constituído numa das principais preocupações globais com o 

futuro das condições de reprodução e expansão da economia capitalista, pois impacta na 

base das economias modernas, composta por cadeias produtivas centrais ao 

desenvolvimento econômico, como: mineração, siderurgia, infraestrutura energética, 

produção de máquinas, indústria agroquímica e automobilística, todas dependentes da 

disponibilidade e baixo custo de petróleo e seus derivados. 

Para o atual sistema econômico, apesar do discurso corrente, o problema não 

está nos riscos de esgotamento das reservas de petróleo ou na dificuldade de exploração 

de novas reservas deste e doutros combustíveis fósseis não convencionais. Henri Prévot 

(2007 apud SACHS, 2007, p. 22) bem formula que: 

 
[...] o perigo que ameaça a humanidade não é o de falta de energia fóssil; bem 
ao contrário, ele provém da sobreabundância da energia fóssil. A economia da 
energia fóssil assemelha-se à economia da droga: uma abundância que arruína 
a saúde e conduz à morte na falta da vontade de se privar deste produto 
perigoso. 

 
Quando considerada a 2ª Lei da termodinâmica, a questão energética se torna 

mais complexa. Desse ponto de vista, ela consiste do problema ecológico em torno da 

sustentabilidade da transformação capitalista do estoque de matéria-energia utilizável (de 

baixa entropia) em energia inutilizável (de alta entropia) e resíduos. Desse problema, 

derivam-se outros, como: a poluição sob as mais diversas formas, emissão de gases estufa 

e aquecimento global, que tem alterado drasticamente a dinâmica ambiental do planeta. 

Nesse sentido, ela assume a feição de um fator de crise, resultante da lógica 

da acumulação de capital, que não reconhece a escassez dos recursos da natureza (as 

reservas de energéticas são um deles) e o risco de dano ambiental irreversível de seu 

consumo, como fatores restritivos ao nível de atividade econômica. Nas palavras de 

Mészáros (2011, p. 253) “os obstáculos externos jamais detiveram o impulso ilimitado 

do capital; a natureza e os seres humanos só poderiam ser considerados ‘fatores de 

produção’ externos em termos da lógica de autoexpansão do capital. Para ter impacto 

limitador, o poder de restrição do capital teria de ser interno à sua lógica”. 
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Sob a formação socioeconômica capitalista, o modo de produção exige da 

biosfera quantidades cada vez maiores de matéria e energia da natureza, para 

transformação em mercadorias, produtos do trabalho humano apartados da sua dimensão 

biofísica. O risco estrutural de crise ecológica, a partir desse sociometabolismo, só é 

perceptível, a partir da termodinâmica entre o sistema econômico e ambiental, pois 

“debido a la ley de la entropía, entre el proceso económico y el medio ambiente hay um 

nexo dialéctico. El proceso económico cambia el medio ambiente de forma irrevocable y 

es alterado, a su vez, por ese mismo cambio también de forma irrevocable” 

(GEORGESCU-ROEGEN, 1994, p. 193).  

Segundo Hauwermeiren (1999, p. 19) “un sistema económico es um conjunto 

de relaciones básicas, técnicas e institucionales, que caracterizan la organización 

económica de uma sociedade”, linear e aberto, mas integrante de um sistema maior, 

complexo, fechado e finito, que é a biosfera. Entretanto, o sistema da “economia 

industrial, ultrapassa os limites da Biosfera atual, indo buscar materiais às reservas 

minerais no subsolo da terra” (GEORGESCU-ROEGEN, 2008, p. 16). O paradigma 

termoindustrial se expressa assim, pela inflexão (ver figura 01) do estoque de petróleo e 

pela investida em descoberta de outras reservas deste e de outros combustíveis, em 

quantidade e qualidade compatíveis à ampliação da escala de atividade econômica global.  

 
Figura 02 – Estoque e projeção mundial da produção e demanda de petróleo até 2030. 

 
Fonte: IEA (2008). 
Nota¹: A linha inferior é a produção dos campos atuais de petróleo e a linha superior representa a produção, 
a partir de novas reservas e de petróleo não convencional. 
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O decrescimento natural da capacidade de suprimento dos campos provados 

de exploração de petróleo (entre 5% e 6% ao ano), tem levado governos e corporações a 

explorar alternativas complementares ao petróleo, como: petróleo não convencional1, gás 

natural e outros combustíveis de origem vegetal (SAUER; RODRIGUES, 2016). A 

possibilidade e capacidade de superação das restrições às atividades capitalistas, como o 

atual cenário de estrangulamento das reservas de petróleo, caracteriza a tendência desse 

sistema de extrapolar o limite termodinâmico do meio ambiental que lhe suporta. As 

ações de contratendência energética expressam, portanto, o ímpeto do capital de ir além 

das suas possibilidades biofísicas de reprodução (MÉSZÁROS, 2011).  

A manutenção do padrão intensivo de geração-consumo de energia, se dá em 

detrimento da estabilidade do intercâmbio material entre economia e natureza, 

evidenciando a continuidade da pressão antrópica sobre a capacidade de suporte da 

biosfera. Desde a revolução termoindustrial do século XIX, a punção energética requerida 

pelo padrão de geração-consumo de energia fóssil do sistema capitalista cresce, assim 

como a sua descarga de resíduos, afetando drástica e continuamente a estabilidade do 

meio biótico (GEORGESCU-ROEGEN, 2008; CECHIN, 2010).   

Estima-se, que entre 2012 e 2040 (ver figura 02), o consumo de energia cresça 

em torno de 48% (IEO, 2016), dos quais o petróleo corresponderá a uma pressão de 

demanda de 106 milhões de barris, 75 milhões acima da capacidade diária de produção 

(31 milhões de barris) das reservas atuais (SAUER; RODRIGUES, 2016).  

 
Figura 03 – Consumo mundial de energia entre 1990 e 2040 em quadrilhão de Btu¹. 

 
Fonte: IEO, 2016. 
¹Nota: Unidade térmica britânica. 

                                                           
1 São óleos extrapesados, betumes naturais e óleo de folhelho pirobetuminoso, que necessitam passar por 
processos químicos, a fim de serem utilizados como combustível. ('NOVO PETRÓLEO'..., 2012). 
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A aceleração do aquecimento global e o desequilíbrio no balanço entre 

emissão e sequestro de Gases Efeito Estufa – GEE, como problemas ambientais em escala 

planetária, revelam a tendência ao aprofundamento da degradação ambiental, pois nada 

sinaliza para a efetiva reversão desse quadro por parte dos agentes econômicos. O impacto 

ecossistêmico do padrão termoindustrial de desenvolvimento econômico é apenas um dos 

aspectos destrutivos da lógica da acumulação de capital, que alcança o seu estágio mais 

avançado sob o capitalismo. 

Marques (2017) bem ilustra e observa em sua análise socioambiental 

intitulada: “Não estamos transitando para energias de baixo carbono”, que desde 1950, 

continuamos a impactar o ecossistema global, com ascendentes taxas de emissão de CO², 

as quais têm superado os níveis registrados dos últimos 650 mil anos (figura 03). Só na 

última década, a taxa de aumento do CO2 é 100 a 200 vezes maior, que o estimado quando 

da última transição glacial ocorrida na Terra e isso é um choque real para a atmosfera, 

que pode ser vislumbrado.   

 
Figura 04 – Nível atmosférico global de CO² estimados nos últimos 650.000 anos.  

 
Fonte: (“Não estamos transitando para...”, 2017). 
 

Entretanto, a degradação ambiental derivada da questão energética, não é 

considerada pela corrente hegemônica da economia tradicional – apesar de outras escolas 

também assim o fazerem – como um problema termodinâmico entre o sistema econômico 

e o biofísico. Tais questões são assumidas como problemas da mecânica econômica, 



34 
 

 

derivados das ineficiências técnicas relativas aos processos de trabalho capitalistas, mas 

passíveis de serem solucionados pela inovação tecnológica, considerada pelos 

economistas tradicionais de todo matiz ideológico, como motor do desenvolvimento 

econômico. 

 
Até o final da década de 1960, entre as diferentes escolas de pensamento 
econômico, não se questionou essa visão da economia isolada da natureza. 
Uma crítica profunda ao mecanicismo e a concepção do processo econômico 
como sendo circular e isolado da natureza só seria feita por alguém da profissão 
com os trabalhos de Georgescu‑Roegen. [...]. O mecanicismo e o fascínio pelo 
equilíbrio na Economia vêm sustentando a ideia de um ponto “ótimo” para o 
sistema econômico que ignora suas interações com o sistema biótico. E há um 
sério perigo de o planeta ser danificado de forma irreversível se políticas 
econômicas continuarem a ignorar tais restrições. Muitos economistas 
atentaram para o problema, porém não reconheceram a necessidade de 
substituir os fundamentos mecanicistas da Teoria Econômica. O 
reconhecimento dos sistemas econômicos como sistemas constituídos de seres 
humanos vivos e como partes de ecossistemas que contem outras formas de 
vida exige uma abordagem evolucionária (CECHIN; VEIGA, 2010, p. 440 e 
448). 

 
Nas palavras do próprio Georgescu-Roegen (2008, p. 86): 
 

Todavia, a tese favorita dos economistas, tanto ortodoxos como marxistas, é 
que o poder da técnica é sem limites. Seriamos sempre capazes não só de 
encontrar um substituto para tomar o lugar de um recurso que se tornou raro, 
mas ainda de aumentar a produtividade de todo o tipo de energia e de matéria. 
Se os faltassem alguns recursos, imaginaríamos sempre qualquer coisa, tal 
como fizemos continuamente desde a época de Péricles. Portanto, nada se 
poderia atravessar no caminho que leva a espécie humana para uma existência 
cada vez mais feliz.  

 
Nesse sentido, supõe-se que a quantidade necessária de recursos energéticos, 

como qualquer outro recurso, que venha a se tornar escasso para a continuidade do 

crescimento econômico, possa ser garantida ao longo do tempo, por conta da 

substituibilidade entre capital e recursos naturais. Soluções técnicas seriam suficientes 

para garantir maior eficiência energética e menor dependência do petróleo, permitindo 

reduzir as externalidades negativas do padrão termoindustrial de energia, diminuindo a 

participação desse recurso e de outros do tipo fóssil, mediante a sua substituição por 

capital e tecnologia em geração de energia limpa e renovável.   

 
O pensamento económico convencional e, em especial, a teoria neoclássica 
fazem abstracção dos recursos do ambiente, como factores de produção, não 
só porque não os entendem como bens económicos, mas também porque 
partem do princípio de que as relações entre o capital natural e o capital 
«produzido» são fundamentalmente de substituição. [...] A substituibilidade 
dos factores de produção garante duas coisas: primeiro, que para um 
determinado nível tecnológico existem várias combinações possíveis de 
factores no fabrico de uma certa quantidade de um bem; segundo, que a 
eventual escassez de um dos factores nunca poderá pôr em causa o 
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crescimento do produto, dado que o seu contributo será sempre assumido 
por outro ou outros factores. [...] A argumentação dos economistas 
neoclássicos no que se refere às possibilidades de substituição entre o capital 
natural e o capital «produzido» traduz a sua propensão para ignorar a 
dependência em que o processo de acumulação do capital e o crescimento da 
economia se encontram da disponibilidade de recursos naturais, ao mesmo 
tempo que sobrevaloriza a importância e a autonomia do trabalho humano 
(SCHWARZ, 2009, p. 45-47, grifo nosso). 

 
Não pôr em causa o crescimento do produto, significa que a questão 

energética e a sua resultante ambiental, não implicará em restrição da atividade 

econômica mundial e declínio do seu capital total. A escassez de reservas de petróleo, ao 

contrário, motivará novas frentes de negócios em torno da diversificação da matriz 

energética e da descoberta de outras fontes fósseis e não fósseis, que já compõem parte 

da matriz energética global. O erro incorrido nesse raciocínio, contudo, se deve à 

propensão a ignorar a elevação da entropia, decorrente da complementaridade entre 

capital produzido e o estoque de recursos energéticos, sejam eles de qual tipo for. 

É considerável que através de soluções técnicas se contenha minimamente a 

elevação da entropia, reduzindo o desperdício relativo ao aproveitamento dos recursos 

naturais, particularmente dos que são extraídos para fins de suprimento da matriz 

energética mundial. Porém, as emissões de gases tóxicos, alterações ecossistêmicas na 

fauna, flora e no clima global, o decrescimento do potencial produtivo e desertificação 

dos solos, e demais tipos de degradação ambiental resultante do fordismo fossilista, não 

poderão ser reduzidas ou mesmo revertidas de forma substancial por paliativos técnicos 

e pelos mecanismos compensatórios adotados (ALTVATER, 1995). 

 
Os modelos que consideram substituição entre recursos naturais e capital 
violam as leis da Termodinâmica em especial a 2ª lei, sobre a entropia. O que 
ela significa em termos de possibilidade de produção? Em primeiro lugar, a 
quantidade de matéria e energia incorporada nos bens finais é menor que 
aquela incorporada nos recursos utilizados na sua produção. Ou seja, uma parte 
da energia e da matéria de baixa entropia utilizada no processo de produção se 
torna imediatamente resíduo, alta entropia. Isso significa em termos práticos 
que 100% de eficiência produtiva nunca pode ser alcançada. É claro que a 
quantidade de baixa entropia que é desperdiçada imediatamente depende do 
estado da tecnologia de produção em um dado momento. Desenvolvimentos 
na tecnologia de produção significam menos desperdício, com maior 
proporção de material e energia de baixa entropia incorporada nos bens finais. 
Até que se chegue ao limite termodinâmico, há um potencial para que mais 
bens possam ser produzidos a partir de uma mesma quantidade de recursos 
energéticos e materiais. Uma vez alcançado o limite termodinâmico da 
eficiência, o produto real e totalmente dependente da existência do provedor 
de recursos que é o capital natural. Se for verdade que tal limite ainda está 
longe em termos de transformação de recursos em bens finais, à medida que se 
chega mais perto desse limite, a dificuldade e o custo de cada avanço 
tecnológico adicional se torna crescente (CECHIN; VEIGA, 2010, p. 446).  
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Mesmo considerada a capacidade do capitalismo de contornar os seus 

obstáculos, lançando mão de tecnologias mais eficientes no aproveitamento das fontes de 

energia, diversificando a matriz energética mundial, a partir do aproveitamento do 

petróleo arenoso, exploração de gás de xisto, agroenergia, dentre outras mais, é certo que 

a questão energética, se não se constituir num fator de restrição da atividade econômica, 

certamente concorrerá para o agravamento da crise ecológica, se constituindo num fator 

de restrição à vida planetária ('NOVO PETRÓLEO'..., 2012). 

Devido à complementaridade física assimétrica, o crescimento do capital 

produzido (mercadoria) corresponde ao decrescimento do capital natural, daí o risco 

ecológico à vida planetária ser digno de consideração. Schwarz (2009, p. 49) observa que:  

 
[...] a relação entre o capital natural e o capital «produzido» é basicamente de 
complementaridade e só marginalmente de substituição, na medida em que as 
possibilidades de substituição entre estas duas formas de capital se limitam ao 
caso da redução da produção de resíduos. É um dado empírico que o capital 
«produzido» não é mais do que o resultado de uma transformação física de 
recursos naturais que, obviamente, integram o conceito de capital natural: a 
acumulação de capital «produzido» exige sempre o consumo de capital natural, 
o que significa que a complementaridade é a relação estrutural entre as duas 
formas de capital. Além do mais, trata-se de uma complementaridade 
assimétrica, dado que é mais fácil criar capital «produzido» a partir do capital 
natural do que o inverso. 

 
Compreender essa complementaridade é fundamental para se perceber, que a 

gravidade da questão energética não resulta somente do consumo de combustíveis fósseis, 

mas da quantidade de energia gasta e do impacto sobre outros recursos da natureza 

(capital natural degradado), envolvidos na produção de energia liquida (capital 

produzido) de base fóssil, de outras fontes biodegradáveis e/ou de baixo carbono, estas 

últimas consideradas substitutas dos primeiros e redutoras das emissões de gases estufa.  

A aposta no efeito substituição, importa destacar, tem concorrido para o 

agravamento da questão ambiental, pois: 

 
Ao contrário, estamos aumentando essas emissões, e isso mesmo no que se 
refere às emissões de CO2 exclusivamente relacionadas ao consumo de 
energia. Segundo o Global Carbon Project, essas emissões relacionadas à 
energia primária aumentaram nas seguintes taxas desde 1990: 1990 - 1999 + 
1,1% ao ano; 2000 - 2009 + 3,4% ao ano; 2004 - 2013 + 2,3% ao ano; 2015 - 
2016 + 0,2% ao ano. Com exceção de dois anos (2009 e 2015), há crescimento 
percentual constante dessas emissões nos últimos 17 anos. O que significa 
isso? Significa que a tão festejada revolução das energias renováveis de baixo 
carbono (sobretudo solar e eólica), embora inegável, está apenas aumentando 
a fatia de sua contribuição no bolo crescente do consumo energético da 
economia capitalista globalizada. As energias renováveis de baixo carbono não 
estão substituindo o consumo dos combustíveis fósseis. Esses últimos podem 
até diminuir sua contribuição percentual nesse bolo, mas continuam a aumentar 
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em termos absolutos. Ora, humanos apreciam percentagens, mas o sistema 
climático é sensível apenas às quantidades absolutas de emissões de GEE. No 
limite, poderíamos no futuro gerar 90% de nossa energia a partir de tecnologias 
de baixo carbono. Mas se os 10% restantes, oriundos ainda de combustíveis 
fósseis, significarem valores absolutos sempre maiores, continuaremos a 
desequilibrar o sistema climático (NÃO ESTAMOS TRANSITANDO 
PARA..., 2017). 

 
Como formula Bravo (2007, p. 5): 

 
Entre 2005-2025 entramos em uma fase de declínio irreversível, na qual gasta-
se mais energia para extrair um barril de petróleo do que a energia líquida e 
transportável que ele disponibiliza. No cálculo econômico isso seria a 
“depleção” das reservas de petróleo, ou seja, diz respeito à disponibilidade de 
petróleo a um preço viável frente a seus sucedâneos como energético de largo 
uso. Considerando toda a geopolítica e o aparato militar necessário para manter 
o controle sobre os maiores campos petrolíferos existentes, como é o caso da 
guerra do Iraque, este tal preço viável fica ainda maior. 

 
Para o sistema econômico, a problemática central não é a substituição do 

petróleo em face do impacto ambiental que o seu uso causa que está em pauta, mas a 

máxima exploração possível de energia para a manutenção do padrão de desenvolvimento 

econômico mundial. Centrar-se na sua substituição significaria superar o paradigma 

termoindustrial, todo o aparato técnico-produtivo e a cultura de produção-consumo em 

massa a ele associado, se instituindo um paradigma da sobriedade energética. 

  
A energia que menos polui e que geralmente menos custa é aquela que deixa 
de ser produzida graças à adoção de um perfil mais sóbrio da demanda 
energética e à maior eficiência no uso final das energias produzidas. A 
substituição das energias fósseis por bioenergias e por todas as demais energias 
renováveis só vem em terceiro lugar. [...]. A busca do perfil energético sóbrio 
remete a questões como estilos de vida, padrões de consumo, organização do 
espaço e do aparelho produtivo, reestruturação dos espaços urbanos, 
seletividade nas relações comerciais, durabilidade dos produtos (na contramão 
da civilização atual do efêmero) e melhor manutenção do patrimônio das 
infraestruturas, edificações, dos equipamentos e veículos para reduzir a 
demanda por capital de reposição (SACHS, 2007, p. 25). 

  
Mesmo a busca por geração de energia “limpa” ou “verde” não é suficiente 

para afirmar, que se está caminhando no sentido da solução para a questão energética e 

da reversão da degradação do mundo biofísico, em nome da criação de valores de troca. 

Estruturalmente, esse tipo de energia só poderia ser uma alternativa sob outra formação 

econômica e social, pois no contexto atual do capitalismo, ela condicionaria a atividade 

econômica ao limite da escala de suprimento de energia das fontes renováveis, o que é 

totalmente inconcebível. 

Mesmo sob o regime de acumulação de capital de dominância financeira, o 

processo de criação de valor ainda se alicerça sobre a produção crescente de mercadorias, 
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produtos abstraídos da sua dimensão biofísica, mas que pressupõem uma extração 

também contínua e crescente de matéria e energia, de origem fóssil, mineral ou vegetal 

(FURTADO, 1983). Em uma sociedade produção e consumo em massa, isso significa 

uma maior punção de recursos da natureza e geração de resíduos.  

A intensidade da extração e conversão desses recursos em mercadorias, se dá 

em função do desenvolvimento do capital, menos dependente do tempo e da quantidade 

de trabalho para a criação de valores de troca e cada vez mais dos agentes mecânicos 

postos em movimento por apêndices de trabalho vivo (MARX, 2011). Essa lei de 

crescimento da composição orgânica do capital é fundamental para o entendimento das 

causas das crises capitalistas em suas mais diversas formas.  

A acumulação de capital passa a depender mais do avanço da ciência e da 

tecnologia também para a obtenção de maiores inputs de energia, o que vai na contramão 

da “sobriedade” energética, pois no processo global de produção capitalista:  

  
[...] a mesma quantidade de força de trabalho tornada disponível por um capital 
variável de volume de valor dado, mobiliza – elabora, consome 
produtivamente –, em consequência dos métodos de produção peculiares 
que se desenvolvem no interior da produção capitalista, uma massa 
sempre crescente de meios de trabalho, maquinaria e capital fixo de todo 
tipo, matérias-primas e materiais auxiliares, no mesmo intervalo de tempo 
e, por conseguinte, também um capital constante de volume de valor 
sempre crescente. Essa diminuição relativa crescente do capital variável em 
relação ao capital constante […] é idêntica ao aumento progressivo da 
composição orgânica do capital social em sua média. E, do mesmo modo, não 
é mais que outro modo de expressar o desenvolvimento progressivo da força 
produtiva social do trabalho (MARX, 2017, p. 252, grifo nosso). 

 
Foi esse sentido do desenvolvimento do capital que permitiu o salto do padrão 

energético centrado na força humana, animal e na biomassa, bem como, em fluxos de 

curto prazo (eólica, hidráulica e solar) característicos das economias agrárias tradicionais, 

para fontes fósseis, de fluxo de médio e longo prazo, nas quais a energia solar se encontra 

concentrada e acumulada em milhões de anos, como: carvão mineral, petróleo, minerais 

radioativos e combustíveis fósseis não convencionais.  

 
Durante milênios, essa exploração mineira permaneceu muito marginal 
relativamente aos recursos naturais renováveis de origens vegetais e animais. 
Mas, desde a revolução termoindustrial do século XIX, o extraordinário 
crescimento industrial das nações ditas modernas ou desenvolvidas depende 
de uma excepcional abundância mineral, inseparável do fantástico progresso 
cientifico e técnico da civilização capitalista ocidental. Todavia, é uma ilusão 
do pensamento linear, da mitologia moderna do progresso e do 
desenvolvimento, acreditar que essa abundância é desprovida de 
consequências ecológicas e não tem limites (GEORGESCU-ROEGEN, 2008, 
p. 15). 
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O capital enquanto relação social em seu estágio mais avançado, revela sua 

contradição ecológica, na medida em que o capitalismo é desafiado pela questão 

ambiental dele resultante, a rever e a superar o paradigma energético que possibilitou a 

sua mundialização. Para um modo de produção que assumiu a dimensão de um sistema-

mundo, a possibilidade de retorno às fontes eotécnicas, de base animada ou derivadas da 

biomassa de vegetais, sem considerar as vulnerabilidades ao clima, o caráter estacional e 

os limites próprios do tempo biológico que elas encerram, significa crise estrutural.  

Nessa perspectiva, Altvater (1995, p. 314-315) observa que 

  
Na busca de alternativas energéticas, é preciso levar em conta o conjunto do 
complexo social, econômico e político. Não se pode medir apenas os 
megawatts que poderiam ser fornecidos por uma fonte de energia. Por 
exemplo: atualmente, modelos de tecnologia de energia solar estão em voga 
[...]. Mas uma geração de energia solar para a manutenção dos sistemas 
fordistas estabelecidos não pode funcionar. O fluxo energético do Sol 
disponível à transformação energética [...] é muito pequeno, muito pouco 
concentrado e muito difícil de ser transportado e armazenado, para que 
sistemas fordistas possam simplesmente ser adaptados a esta nova fonte de 
energia. 

 
Essa é a rigidez sociometabólica do capital, relativa aos custos, escala e 

tempo, que envolvem o desafio da elevação do suprimento de energia limpa, a partir 

dessas fontes. A eficiência energética em torno delas, preconizada com base no avançado 

estágio técnico-científico-informacional, ainda não é suficiente ao ponto de permitir a 

consolidação do paradigma da economia verde, como resposta às questões de ordem 

socioambiental.  

 
Em meio a inúmeras crises sistêmicas pelas quais a sociedade moderna está 
passando, a iniciativa da “Economia Verde” propõe uma alternativa específica: 
a dinamização da economia deve se dar pela expansão de setores de baixo 
impacto ambiental. A definição de Economia Verde proposta pelo PNUMA é 
a de um sistema econômico dominado por investimento, produção, 
comercialização, distribuição e consumo, de maneira a respeitar os limites dos 
ecossistemas, mas também como um sistema que produz bens e serviços que 
melhoram o ambiente, ou seja, que tenham um impacto ambiental positivo. 
Nesse sentido, o meio ambiente não é mais visto como impositor de restrições 
em uma economia; em vez disso, ele é considerado como uma força que gera 
novas oportunidades econômicas. Segundo essa lógica, o crescimento da renda 
do emprego é impulsionado por investimentos que reduzam as emissões de 
carbono e a poluição, melhoram a eficiência energética e de recursos e evitam 
a perda de biodiversidade e serviços ambientais (CECHIN; PASSINI, p. 121). 

 
Sob esse paradigma, a economia capitalista vai se perpetuando às expensas 

do meio biofísico, reduzindo os impactos ecológicos a valores monetários e a 

oportunidades de negócio, o que lhe permite desvirtuar a atenção dos limites ativados e 

impostos pelo meio biótico e sua capacidade de carga.  
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É da natureza do capital não reconhecer qualquer medida de restrição, não 
importando o peso das implicações materiais dos obstáculos a enfrentar, nem 
a urgência relativa (chegando à emergência extrema) em relação a sua escala 
temporal. A própria ideia de ‘restrição’ é sinônimo de crise no quadro 
conceitual do sistema do capital. A degradação da natureza ou a dor da 
devastação social não têm qualquer significado para seu sistema de controle 
sociometabólico, em relação ao imperativo absoluto de sua autorreprodução 
numa escala cada vez maior (MÉSZÁROS, 2011, p. 253). 
 

É nesse ponto, que se impõe um dilema central à civilização humana: superar 

radicalmente o modo de produção hegemônico ou enfrentar em anos, problemas 

ecossistêmicos cada vez mais severos em nome da sustentação do capitalismo. A tomada 

de decisão em relação a esses dois caminhos, mesmo não havendo ainda uma resposta 

definitiva sobre essa questão da parte dos agentes da racionalidade econômica 

hegemônica e sem subestimar a sua capacidade de encontrar meios de contratendência, 

esboça um risco considerável à reprodução da vida planetária. A aceleração do grau de 

desordem dos ecossistemas resulta da crescente extração, conversão e perda de energia 

em prol da expansão econômica, que descompassa o ritmo espaço-temporal da 

acumulação de capital e da capacidade de resiliência do meio ambiente.  

Do ponto de vista da termodinâmica, a matéria-energia é absorvida pelo 

processo económico num estado de baixa entropia (livre e utilizável) e sai dele num 

estado de alta entropia (residual, inutilizável, sob a forma de calor dissipado). Esses são 

os dois estados qualitativamente diferentes, em que a energia se apresenta. Sobre o 

primeiro, o homem pode exercer domínio quase completo, enquanto sobre o segundo 

estado, o homem não pode, em absoluto, utilizar a energia dissipada (GEORGESCU-

ROEGEN, 1994).  

De uma maneira geral, o Segundo Princípio da termodinâmica, também 

denominado “Lei da Entropia”, consiste da irreversibilidade da degradação de energia 

térmica livre de um sistema fechado, em energia dissipada e inutilizável, cujo o quantum 

tende a crescer no âmbito do mesmo sistema. Por isso, tal lei também é empregue como 

medida do grau de transformação da ordem em desordem dos sistemas biofísicos 

(GEORGESCU-ROEGEN, 2008).  

A aplicação econômica dessa lei física, se traduziria na quantidade de riqueza 

material que uma economia pode criar, dada a quantidade de energia e materiais de baixa 

entropia, que o sistema econômico pode retirar do meio natural de forma sustentável e, 

pela quantidade de efluentes, tais como: gases de efeito estufa e resíduos sólidos que o 

meio ambiente pode efetivamente absorver (MARTINEZ-ALIER, 2015).  
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Entretanto, não é o estoque de matéria-energia de baixa entropia que serve de 

referência para quantidade a ser retirada dos recursos naturais, mas os retornos financeiros 

de mercado, que tal exploração econômica permite. Isso é fácil de constatar, a partir do 

caso da extração de petróleo, por exemplo, na qual fica evidente que a dimensão 

econômica se sobrepõe à dimensão termodinâmica. Primeiro porque, tem-se que levar em 

conta, que:  

 
Hoje, o petróleo se produz a um custo direto, incluindo somente capital e 
trabalho, de 1 a 15 dólares o barril equivalente. E o seu valor no mercado 
oscilou nos últimos anos entre 50 e 150 dólares o barril. Um excedente enorme, 
de mais de 40 dólares por barril. Surge daí a renda, disputada no campo 
econômico, político e ideológico pelas grandes empresas e Estados. O sistema 
econômico mundial consome cerca de 32 bilhões de barris anuais (BP, 2015), 
permitindo a geração de um excedente econômico da ordem de 1,5 a 3 trilhões 
de dólares anuais, que é apropriado sob a forma de lucros, dividendos, 
impostos e transferências, alimentando o processo de acumulação (SAUER; 
RODRIGUES, 2016, p. 193). 

 
E segundo, porque as dificuldades com a transição para fontes renováveis 

também se encontram em função dos resultados econômicos no âmbito da exploração de 

outras fontes fósseis, tão visadas pelo mercado de energia e poluidoras, quanto o petróleo 

convencional (SAUER, 2016). A transição energética no capitalismo, se resume a uma 

questão de oportunidade de negócio e de retorno financeiro, pois a motivação para 

pesquisa e desenvolvimento de energias alternativas, não está em função da degradação 

ambiental decorrente do paradigma fóssil, mas em função da elevação dos preços dos 

combustíveis fósseis, devido à sua escassez ou ao custo de sua exploração. 

Ou seja, a preocupação com o grau de entropia não é parâmetro para o 

paradigma energético dominante, visto que em prejuízo das pressões sociais referentes à 

contenção dos efeitos da emissão de gases de efeito estufa, tem-se buscado compensar de 

maneira não menos insustentável, o declínio das reservas de petróleo e postergar um 

potencial colapso energético do sistema. Com relação a essa estratégia de suplementação 

de combustível, incrementando a produção de petróleos não convencionais e, em menor 

escala, de “bio”combustíveis, existem algumas importantes ressalvas a serem feitas:  

 
A primeira é a questão dos altos custos, que fazem com que a utilização de 
muitas dessas tecnologias só se justifique se os preços de seus produtos se 
mantiverem em um patamar relativamente elevado. Um segundo porém, é que 
o sucesso da exploração dessas novas fontes de petróleo e gás desanima a busca 
de fontes de energia renováveis e usos mais eficientes de energia. O petróleo 
não convencional é tão poluente quanto o convencional. [...]. Além disso, com 
o preço do gás caindo, a energia eólica ou solar hoje parece cada vez menos 
vantajosa. No caso da exploração de gás de xisto, outro agravante é que ainda 
não há clareza sobre os riscos de contaminação do lençol freático pelos 
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produtos químicos usados em sua exploração. Também acredita-se que o gás 
liberado no processo de extração possa causar pequenas explosões 
subterrâneas e tremores, embora a tese ainda não esteja comprovada ('NOVO 
PETRÓLEO' PROMETE..., 2012). 

 
E mesmo sobre os ditos “bio”combustíveis, que em si, não se constituem 

numa fonte de energia renovável, substituta e de baixa entropia, pois há que se considerar 

a sua produção, a partir do sistema de técnicas da agricultura moderna, também centrada 

no padrão termoindustrial de base fóssil, é necessário observar que:  

 
Embora a substituição dos derivados de petróleo por biocombustíveis 
contribua em princípio para a redução das emissões dos gases de efeito estufa, 
é necessário atentar às condições de sua produção. Essas podem ter impactos 
tão negativos sobre o meio ambiente que o saldo da operação seja negativo. É 
o que aconteceu com a produção de óleo de dendê na Indonésia e na Malásia, 
importado como combustível pela Holanda. Estudos recentes detectaram um 
verdadeiro desastre ambiental, provocado pela destruição por fogo de florestas 
nativas e drenagem dos solos pantanosos recobertos de turfa, com a 
consequente emissão do carbono. Segundo Amigos da Terra, o 
estabelecimento de novas plantações da palma dendê responde por 87% do 
desmatamento ocorrido na Malásia entre 1985 e 2000. Os fogos de floresta na 
Indonésia lançam no ar 1,4 bilhão de toneladas de carbono por ano, ao passo 
que a drenagem dos solos de turfa libera 600 milhões de toneladas de carbono. 
É absurdo, no entanto, culpar o biocombustível por isso. O impacto ambiental 
da produção de biocombustíveis vai depender dos cultivos escolhidos, da 
maneira como são cultivados e processados. O resultado pode levar tanto a 
uma redução de 90% das emissões de gases estufa quanto a um aumento de 
20%, segundo a Agência Ambiental Europeia de Copenhagen (SACHS, 2007, 
p. 29). 

 
Laschefski e Zhouri (2010, p. 260) seguem esse raciocínio, indagando: 

 
As propostas de modernização ecológica para automóveis – através do 
melhoramento da eficiência energética, da utilização de energia elétrica (cuja 
produção também necessita alguma forma de combustível) ou da utilização de 
agrocombustíveis – seriam suficientes para liberar a sociedade em relação ao 
petróleo ou estariam gerando novas contradições? 

 
A insegurança energética diante do risco de esgotamento do petróleo e as suas 

repercussões ambientais, integram o quadro da crise estrutural do capitalismo ou do 

capitalismo como crise, que começa a se esboçar, a partir dos anos de 1970, quando inicia 

a era senil do sistema-mundo. Na atualidade, ela se manifesta sob múltiplos aspectos, 

sobre o que Beinstein (2009, p. 2) se refere ao afirmar, que enquanto prolongamento desse 

quadro, a atual “crise financeira é gigantesca, mas também o são as ‘outras crises’, umas 

mais visíveis ou virulentas que outras, a convergir em até formar um fenômeno inédito”.  

Baseado nisso e na relação entre a lei da entropia e os problemas econômicos, 

é cabível afirmar que o aspecto ecológico é certamente o mais fundamental e complexo, 

pois hoje percebe-se com mais evidencia, que os demais fatores de crise, sobre ele 
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repercutem ou dele emanam direta e indiretamente. Destarte, as soluções para os produtos 

desse quadro do capital não podem ser encontradas nos marcos do sistema, que por sua 

própria essência os gera (MÉSZÁROS, 2011). 

A exemplo disso, a solução encontrada para a questão ambiental e o 

decrescimento da capacidade de suprimento das reservas de petróleo, tem se referenciado 

no paradigma da economia verde, com seus paliativos instrumentos de compensação 

ambiental e alternativas de diversificação da matriz energética mundial. Sem considerar 

a diminuição da demanda por energia, tem se projetado uma suplementação da matriz 

mundial com energia extraída da biomassa produzida pela agricultura, a partir da 

ampliação territorial da apropriação de terras para expansão agroenergética. 

A agroenergia ou agricultura de energia, é o processo de extração de energia 

da biomassa produzida pelos sistemas agroflorestais. Nesse nicho produtivo, despontam 

os agrocombustíveis, como: o etanol derivado de carboidratos e/ou amiláceos e o 

agrodiesel derivado de lipídios extraídos de oleaginosas, que são considerados do ponto 

de vista econômico, as fontes de energia alternativa mais viáveis (BRASIL, 2006). Esse 

fenômeno consiste de uma das investidas sobre o espaço agrário do desenvolvimento 

seletivo do capitalismo como formação socioespacial (SANTOS, 1979), que necessita 

encontrar ou reestruturar “novos espaços” (HARVEY, 2006). Isso é possibilitado pelo 

modelo neoliberal, que põe a seu serviço do capital rentista, o poder do Estado sobre os 

recursos energéticos situados em seu território nacional. 

 
Atomizado, por definição, em seu modo de organização espacial, fluido em 
sua forma de arrumação espacial e sem direção pré-definida exceto no objetivo 
da mais fácil e rápida reprodução ampliada, o capital rentista se faz 
hegemônico neste momento em que as forças produtivas se deslocam da velha 
e pesada base científico-técnica físicomecânica para a informático-
bioengenheirial e as relações de produção se deslocam da velha e fracionada 
forma de regulação arrumada em rígidas fronteiras para a regulação sem 
fronteiras espaciais fixas e permanentes de espaço e saberes. E ajusta pela 
reestruturação das novas forças produtivas advindas da emergência da 
bioengenharia e das novas formas de regulação espacial a nova base material 
aos fins da sua própria mobilidade territorial, criando o equívoco e a confusão 
do pós-moderno. O disparo da bioenergia pode agora ser dado (MOREIRA, 
2007, p. 34-35). 

 
A territorrialização agronegócio de energia e a especialização espacial que ele 

tem ensejado, se dão a partir da reconfiguração territorial e da dinâmica social do campo, 

resultando na desterritorilização de modos de vida, sistemas de produção e economias 

tradicionais (LIMA; VASCONCELOS; FREITAS, 2011; COSTA, 2002), processo este, 

promovido por meio de políticas públicas de desenvolvimento rural, que via de regra tem 
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fortalecido a geografia do emergente agronegócio de energia como uma das expressões 

da moderna agricultura capitalista.  

 
A produção de energia derivada de petróleo e seus derivados acelerou-se a 
partir de meados da década de 1940 e se manteve até as crises da década de 
1970. Essa situação começou a mudar a partir de 1973 quando eclodiu o 
primeiro choque do petróleo. O caráter imprevisto desse evento e a súbita 
visibilidade da excessiva dependência da matriz energética global das energias 
fósseis motivaram a implementação de programas e políticas para o 
desenvolvimento de fontes energéticas alternativas às fósseis em todo o mundo 
(FLEXOR; KATO, 2009, p. 6). 

 
Essas políticas e programas têm condicionado países a disporem de suas 

dotações de terras agricultáveis, recursos florestais, água e outros recursos primários, que 

são apropriados e orientados pelo capital, a servir como matéria-prima para o suprimento 

de agroenergia, particularmente para o desenvolvimento de agrocombustíveis. A 

potencialidade agrícola para cultivos agroenergéticos, como: a cana de açúcar (etanol) e 

a soja (agrodiesel), em países como o Brasil e EUA, chama atenção para a futura posição 

estratégica, que Países como esses, poderão assumir no futuro, com relação ao suprimento 

de agroenergia e ao emergente mercado mundial do etanol e dos mercados do agrodiesel, 

ainda limitados a experiências nacionais (SACHS, 2007).  

Como um dos símbolos da revolução energética em curso das fontes 

“limpas”, a agroenergia tem se constituído em puro discurso tecnológico do “Capitalismo 

Verde”, pois o modo de produção não dá sinais de superação do paradigma 

termoindustrial por agrocombustíveis ou qualquer outra fonte de matéria-energia de baixa 

entropia. Ela tem representado, portanto, apenas mais uma derivação do processo de 

identificação e diversificação energética, característico do desenvolvimento histórico da 

humanidade, ou seja, ela é para o paradigma vigente, um suplemento à sustentação da 

produção de excedente pelo sistema econômico global.  

Conforme, (SACHS, 2007, p. 22): 

 
Nenhuma das transições energéticas do passado se fez por causa do 
esgotamento físico de uma fonte de energia. A história da humanidade pode 
ser sintetizada como a história da produção e alocação do excedente 
econômico, ritmada por revoluções energéticas sucessivas. Todas elas 
ocorreram graças à identificação de uma nova fonte de energia com qualidades 
superiores e custos inferiores. Assim aconteceu com a passagem da energia de 
biomassa ao carvão e deste ao petróleo e gás natural. A nossa matriz energética 
reúne ainda hoje todas essas energias, embora os 150 anos da ascendência 
fulgurante do petróleo tenham transformado de uma maneira radical os estilos 
de vida e de consumo, imprimindo à nossa civilização feições perversas, 
caracterizadas por um desperdício monumental de energia, sobretudo no 
transporte, mas também no aquecimento e na climatização residencial. [...]. A 
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energia gasta para deslocar um veículo que pesa mais de uma tonelada e 
frequentemente transporta um só passageiro é fenomenal. 

 
Porém, em nenhuma das transições energéticas passadas, o sistema social se 

deparou com a aproximação do esgotamento das reservas de combustível fóssil e/ou a 

impossibilidade termodinâmica de continuar a transformar tais combustíveis em energia. 

Nessa perspectiva, os combustíveis fósseis são o ponto de mudança (figura 04) para o uso 

de outros recursos como fonte de energia, o que está em aberto é qual será o impacto 

dessa incorporação de novos recursos. 

 
Se representada graficamente ao longo de uma escala de tempo civilizacional, 
a história geral e o futuro do uso dos combustíveis fósseis irão muito 
provavelmente aparecer como um pico agudo. A humanidade agora se 
encontra perto do ápice da breve explosão de energia dos combustíveis fósseis, 
e se prepara para encarar um regime nunca testado, em uma escala sem 
precedentes: a perda de um recurso, que tem sido inquestionavelmente vital 
para seu crescimento e desenvolvimento (MURPHY Jr, 2013, p. 106-107). 

 
  Figura 05 – Fenômeno Transitório dos Combustíveis Fósseis 

 
  Fonte: MURPHY Jr., 20132. 

 

No capitalismo, a preocupação com a ampliação e a diversificação da matriz 

energética começa a se esboçar de modo definitivo e como uma questão estrutural da 

geopolítica do capital, a partir da década de 1970, quando dos primeiros choques de preço 

do petróleo, diante dos quais os países centrais se dão conta da sua grande dependência 

desse combustível (FLEXOR; KATO, 2009; SAUER, 2016).  

                                                           
2 Elaborado por T. W. Murphy Jr., professor associado de física na University of Califórnia/San Diego. 
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Daí o processo de incorporação de outras fontes de energia (não fósseis) 

passar a se dar de forma direcionada, começando a se observar uma maior participação 

no computo total do suprimento. É evidente o sentido da diversificação para expansão 

energética, tendo o suprimento mundial se elevado de 6,1 (MToe) em 1973, para 13,6 

MToe em 2014 (KWES, 2016). Porém, os combustíveis fósseis (petróleo, carvão mineral 

e gás natural) continuam a predominar (figura 05).  

 

Figura 06 – Total primário de suprimento mundial de energia entre 1974 e 2014 por tipo 
de combustível (MToe)¹.  

 
Fonte: Key world energy statistics – KWES (IEA, 2016). 
Nota¹: Equivalente a Milhões de Toneladas de Óleo 

 

Em termos da variação percentual por fontes de energia, a expansão pode ser 

comparada entre os anos de 1973 e 2014, (figura 06 e 07 em sequência). Observa-se a 

redução de 14,71% na participação do petróleo, mas em compensação o crescimento do 

Gás natural de 5,3% e do carvão mineral de 4,4%. No computo do percentual respectivo 

ao carvão mineral, está inclusa a produção de petróleo de xisto, tão poluente quanto o 

petróleo convencional. Outras fontes de energia, também apresentaram crescimento a ser 

considerado ou se mantiveram no mesmo patamar, como: a energia nuclear (3,9%), 

hidroelétricas (0,6%), outras fontes (1%) e os agrocombustíveis (-0,2%) (IEA, 2016). 
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Figura 07 – Matriz energética mundial, segundo a participação (%) dos combustíveis em 
1973. 

 
Fonte: Fonte: Key world energy statistics – KWES (IEA, 2016). 
 
Figura 08 – Matriz energética mundial segundo a participação (%) dos combustíveis em 
2014. 

 
Fonte: Key world energy statistics – KWES (IEA, 2016). 

 

Apesar do ganho de importância das fontes não fosseis no modesto processo 

de descarbonização (-5,6% no total de combustíveis fósseis entre 1973 e 2014) da matriz, 

ainda não foi suficiente para estabilizar ou reduzir as emissões de CO2. Conforme a 

matéria “Não estamos transitando para energias de baixo carbono” (2017), as 

concentrações atmosféricas de CO² saltaram de 285 ppm em 1880, para 410 ppm em 18 

de abril de 2017, registros estes da Organização Meteorológica Mundial. Caso não haja 

ações mais focadas em conter essa escalada de emissões de CO², poderemos cruzar a 

marca dos 450 ppm já nos anos 2030, considerada um limite de risco por significar a 

chance de desencadeamento de um evento climático de larga escala. 
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As preocupantes estimativas de CO² tem como fundamento o crescimento do 

uso de carvão mineral e de petróleo não convencional na composição da matriz, o que é 

corroborado pela proporção de energia fóssil mundial, da qual os países da OCDE 

respondem por 80,5%; o Brasil por 57,6% e demais países por 81,1% (MME, 2016).  

Pode-se afirmar, que a transição energética empreendida pelo capitalismo, 

têm se dado como as anteriores, em função da acomodação do sistema ambiental ao 

sistema econômico, cujo tamanho excede à capacidade de carga e resiliência da biosfera. 

Em relação ao ganho de importância da agroenergia no suprimento da demanda crescente 

por energia, é relevante observar, que ela tem figurado mais como um novo eixo de 

atuação lucrativa no grande mercado mundial de energia e de complemento ao suprimento 

energético das matrizes, não se isentando, portanto, de colaborar com a elevação da 

entropia do sistema ambiental.  

Estudos tem apontado para o balanço energético positivo e eficiente da 

produção de agrocombustíveis, a partir da cana-de-açúcar, soja, mamona e dendê 

(SOARES et al., 2009; CHECHETTO et al., 2010; HILL et al., 2006; SANTOS JÚNIOR 

et al., 2008; URQUIAGA et al., 2005) e para a sua viabilidade econômica efetiva ou 

potencial, porém, é fundamental do ponto de vista termodinâmico, considerar o modelo 

técnico-agronômico e fóssil do agronegócio no qual se inserem essas culturas e do qual 

resulta a formação crescente de entropia (CARVALHO et al., 2011).  

 
Por emitirem menos gases estufa quando queimados, eles são ditos ecológicos. 
Contudo, os biocombustíveis não são capazes de diminuir a emissão de 
carbono a menos que sejam produzidos em locais onde não houvesse a 
possibilidade de existir plantas em quantidade suficiente para retirar carbono 
da atmosfera. Infelizmente a abertura de novas áreas para agricultura produz 
carbono, assim como a intensificação da agricultura através de um sistema 
baseados em insumos derivados do petróleo. Quando se leva em consideração 
o “ciclo de vida” completo dos agrocombustíveis – desde o desmatamento até 
o consumo automotivo – a moderada economia de emissões se desfaz em vista 
de mais emissões causadas pelo desmatamento, queimadas, limpeza de 
resíduos, os cultivos e as perdas de carbono do solo. Cada tonelada de óleo de 
palma produzida resulta em 33 toneladas de emissões de dióxido de carbono – 
10 vezes mais que o petróleo. O desmatamento das florestas tropicais para 
produzir etanol através da cana-de-açúcar emite 50% mais gazes do efeito 
estufa e usa a mesma quantidade de gasolina. [...]. Há outros problemas 
ambientais também. Os agrocombustíveis industriais requerem grandes 
aplicações de fertilizantes à base de petróleo, cujo consumo global – hoje em 
45 milhões de toneladas/ano – aumentaram mais do que o dobro o nitrogênio 
biológico disponível no mundo, contribuindo pesadamente para as emissões de 
óxido nítrico, um gás estufa – 300 vezes mais potente do que o CO². Nos 
trópicos – onde a maior parte dos agrocombustíveis muito em breve estarão 
sendo cultivados – os fertilizantes químicos têm 10-100 vezes mais impacto 
no aquecimento global do que nas aplicações em solos temperados. Para 
produzir um litro de etanol é necessário de três a cinco litros de agua para 
irrigação, produzindo até treze litros de água suja. O tratamento dessa água 
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consome a energia equivalente a 113 litros de gás natural, aumentando as 
chances de que seja simplesmente despejada no ambiente poluindo córregos, 
rios e o lençol freático. O cultivo intensivo de plantas para a produção de 
combustível, também causa altos índices de erosão, especialmente na produção 
de soja – de 6,5 ton./hectare nos EUA e até 12 ton./hectare no Brasil e na 
Argentina (HOLT-GIMÉNEZ, 2007, p. 29). 

 
É indiscutível a importância de desenvolver de fato bio e não 

agrocombustíveis, devido à necessidade de se encontrar meios alternativos para reduzir a 

extração de combustíveis fósseis (baixa entropia) e com isso os seus efeitos: as emissões 

de CO² e outros gases estufa (alta entropia). É certo também, que lançar mão dessa 

alternativa nos marcos do paradigma termoindustrial de desenvolvimento, implica 

pressionar os agroecossistemas (científica e tecnologicamente) para a elevação da 

produtividade da terra cultivada com: 

 
[...] uma mecanização acrescida da agricultura, por uma utilização acrescida 
dos fertilizantes e dos pesticidas químicos e por uma cultura acrescida de novas 
variedades de cereais de alto rendimento. Todavia, contrariamente à opinião 
sem matizes geralmente admitida, essa técnica agrícola moderna constitui a 
longo prazo uma orientação desfavorável ao interesse bioeconómico 
fundamental da espécie humana (GEORGESCU-ROEGEN, 2008, p. 106). 

    
Essa perspectiva linear, mecanicista e economicista da natureza tem 

superestimado as diferenças qualitativas e quantitativas entre os recursos fósseis e 

renováveis. Daí a aposta em torno da ampliação da produção de agrocombustíveis, em 

detrimento dos desdobramentos socioambientais sobre o espaço agrário.  

O desafio imposto aos agroecossistemas de prover no futuro, além de 

alimentos, biomassa de energia em escala correspondente à demanda global, ignora o fato 

de que ainda não se tem o controle da taxa máxima de utilização de matéria-energia, 

podendo ela ser levada à exaustão, tanto quanto o petróleo, do qual se diferencia apenas 

por suas reservas serem menos delimitadas geograficamente (CECHIN, 2010; 

MOREIRA, 2007).  

 

2.2 Agroenergia, Flex Crops e a commoditização da natureza 

 

Da perspectiva socioespacial do desenvolvimento do capitalismo, a questão 

energética tem implicações noutros aspectos, como a produção do espaço agrário, a partir 

da reestruturação técnico-produtiva da agricultura diante das pressões globais no sentido 

da garantia de segurança alimentar, energética e ambiental. A agroenergia de modo geral 

e os agrocombustíveis em particular, podem ser situados nesse sentido, como partes 
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integrantes de um sistema de técnicas, que vem imprimindo grandes transformações ao 

espaço agrário, através das formas geográficas que se derivam desse sistema. 

 
A aplicação de um dado sistema de técnicas no espaço geográfico depende da 
disponibilidade e da escolha desse sistema pelos agenciamentos sociais. A 
aplicação da técnica reflete uma série de interações no espaço, advindas da 
esfera política, econômica e cultural, isto é, advindas da sua formação 

econômica social. Inversamente, as inovações e mudanças dos sistemas 
técnicos também provocam transformações nas instancias sociais e no próprio 
caráter da formação econômica social. Qualquer mudança no sistema técnico 
é capaz de provocar reestruturações no meio geográfico, podendo torná-lo 
palco de conflitos e tensões (GEIGER, 2003, p.38). 

 
Para Santos (2011b), as formas geográficas são meios de intervenção espacial 

pública e privada, através das quais tem se processado a difusão e ação do capital sobre o 

ordenamento espacial agrário, em função do seu ajustamento ao esquema da economia 

global. A forma espacial é o aspecto exterior do sistema de objetos e técnicas, 

aparentemente neutras em sua utilidade e desprovidas de intencionalidade. Nas condições 

históricas presentes, as formas geográficas têm revelado a sua função como mecanismo 

de expansão do capital sobre o espaço, que tem se dado mais facilmente através de seu 

uso como uma espécie de “cavalo de Tróia”, um meio de penetração territorial nos países 

da periferia da economia global.  

Borras Jr. (2014, p. 2, grifo nosso) corrobora com isso, argumentando que: 

 
Contemporary agrarian transformations are shaping and being shaped globally 
by a complex and dynamic mix of interests and concerns around food 
security, energy/fuel security, climate change mitigation, the recent global 
financial crisis, and rising demand for natural resources and commodities 
from traditional hubs of capital (primarily North Atlantic), but also 
increasingly from the BRICS countries and some middle income countries 
(MICs), which represent emerging centres of international capital. 

 
O cenário acima, tem como seu eixo central o controle e uso territorial dos 

recursos naturais, portanto, é uma problemática geopolítica, que vem se acentuando 

mundialmente, desde o ano de 2008, quando o capital financeiro se defronta com a sua 

maior crise de rentabilidade e o mercado mundial enfrenta um forte processo inflacionário 

dos preços das commodities. Em meio ao abalo à rentabilidade de outros ativos, os 

investidores estrangeiros, através fundos de investimento, “redescobrem” mundialmente 

a agricultura, ao explorar as terras agricultáveis e a sua destinação produtiva, como meios 

de recuperação das taxas de retorno do mercado financeiro.  

A aquisição de terras não é um movimento recente, mas tem se tornado cada 

vez mais característico do atual momento histórico do capitalismo (OLIVERIA, 2010; 
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CLEMENTS; FERNANDES, 2013). Através de fundos de investimento, capitais 

estrangeiros associados aos nacionais, tem se articulado para pressionar economias 

emergentes ou de renda média (MICs)3 com a demanda por terras para especulação futura 

sobre o mercado de culturas flexíveis e de commodities agrícolas.  

O que convencnionou chamar por “Land grabbing” (SAUER, 2010) ou 

“Green grabbing” (FAIRHEAD; LEACH; SCOONES, 2012) é uma resposta do capital 

financeiro à sua crise de rentabillidade e dos alimentos deflagrada, a partir de 2008 e que 

vem se desdobrando em diversas frentes desde então. Clements e Fernandes (2013, p. 3), 

ao conceituarem a Grilagem Verde ou de Terras, afirmam que ela se refere:  

 
[...] principalmente ao processo de apropriação territorial, inclusive pela 
compra e arrendamento para a produção monocultora em grande escala para 
exportação, que denominamos de “commoditização”. Se compreendemos a 
grilagem de terras como um processo de apropriação de territórios pelo 
agronegócio, é também um processo de desterritorialização do campesinato e 
indígenas. [...] quando nos referimos a grilagem de terras por estrangeiros, 
estamos afirmando o domínio do agronegócio de capital estrangeiro e nacional 
no processo de concentração fundiária. Nas duas últimas décadas, a grilagem 
de terras por estrangeiros no Brasil tem aumentado significativamente. Em 
1992, aproximadamente 2,6 milhões de hectares de terras rurais estavam nas 
mãos de indivíduos ou empresas estrangeiras. De acordo com o Sistema 
Nacional de Cadastro Rural (SNCR), em 2008 cerca de 5,6 milhões de hectares 
eram de propriedade de estrangeiros. No contexto contemporâneo, a grilagem 
de terras por estrangeiros constituiu uma dimensão geopolítica dando nova 
característica a atual questão agrária. Mais de metade do capital estrangeiro 
investido em terras no Brasil vem de apenas sete países: Portugal, Japão, Itália, 
Líbano, Espanha, Alemanha e Nederland. 

Na raiz desse fenômeno, encontra-se ainda a emergencia das Flex Crops, que 

são cultivos agrícolas flexíveis, que caracterizam o estágio atual da agricultura capitalista 

globalizada.  

 
One notable, yet still underexplored dimension of the current era is the rise of 
“flex” crops and commodities: crops and commodities that have multiple uses 
(food, feed, fuel, industrial material) that can be, or are thought to be, flexibly 
inter-changed. These include, but are not limited to soya (feed, food, 
biodiesel), sugarcane (food, ethanol), oil palm (food, biodiesel, 
commercial/industrial uses) and corn (food, feed, ethanol) (BORRAS Jr., 
2014, p. 2). 

 
Eles também são denominados por commodities ambientais, como define 

Khalili, (2009, p. 57):  

  

                                                           
3 Conforme o Banco Mundial, Middle Income Countries (MICs) compõem um grupo de países, diverso por 
seu tamanho, população e nível de renda média. Sua renda nacional bruta per capita varia de US $ 1.026 a 
US $ 12.475 (World Bank, 2011). Disponível em: <http://www.worldbank.org/en/country/mic>. 
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As commodities ambientais são mercadorias originadas de recursos naturais 
em condições sustentáveis e são os insumos vitais para a manutenção da 
agricultura e da indústria. Constituem um complexo produtivo que envolve 
sete matrizes: água, energia, minério, biodiversidade, madeira, reciclagem e 
controle de emissão de poluentes (água, solo e ar). As commodities ambientais 

obedecem a critérios de extração, produtividade, padronização, classificação, 
comercialização e investimentos e dá um tratamento diferente aos produtos que 
no jargão do mercado financeiro são chamados de commodities (mercadorias 
padronizadas para compra e venda). 
 

Com a crise de 2008, muitos países se depararam com a dependência das 

importações desses produtos, sobretudo, por conta das questões relativas à sua 

insegurança agroalimentar e agroenergética. Nesse contexto, grupos de investidores, tem 

agido extraterritorialmente em busca de adquirir terras agricultáveis, tendo em vista 

garantir o suprimento das principais commodities, como: óleos vegetais, cana-de-açúcar, 

soja, arroz, milho e plantação de florestas, o que tem impulsionado a expansão da 

demanda mundial por terras. 

Conforme estudo do Banco Mundial (2011), intitulado “Aumento do 

interesse global em terras agrícolas – Pode produzir benefícios sustentáveis e 

equitativos?” (Rising Global Interest in Farmland – Can it yield sustainable and 

equitable benefits?), esse cenário pode ser visto como uma oportunidade de reversão do 

subinvestimento em grandes áreas agrícolas de paises em desenvolvimento, permitindo-

lhes através da venda ou arrendamento de terras, obter investimentos, tecnologia e gerar 

empregos para categorias de agricultores em condições de pobreza e segragação social.  

Noutra perspectiva, Oliveira (2012) afirma que essa estratégia de 

“desenvolvimento” agrário, a partir do mercado de terras, é tipica da convergência 

ideológica entre o Banco Mundial e os interesses financeiros de investidores. O seu 

histórico na África do Sul e noutros países tem revelado ao longo do tempo, que ao tentar 

resolver as questões sociais do meio agrário, mediante estratégias financeiras, essa lógica 

tem gerado conflitos socioambientais de maior gravidade aos camponeses, pois ela é 

implementada em países onde o Estado assume uma postura submissa ao capital 

financeiro e os direitos sobre o uso dos recursos naturais dos territórios camponeses são 

frágeis e mal definidos. 

Permitir a investida do capital nesse sentido, apesar de gerar certos benefícios 

econômicos para um diminuto segmento de classe no campo, significa considerar como 

contrapartida o aprofundamento da exclsuão socioambiental de um segmento muito maior 

de camponeses expropriados dos seus meios de vida e a dilapidação ecológica dos 

agroecossitemas. O crescimento da demando por terrar tem se apresentado como uma 
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tendência mundial e vários países tem caminhado para a liberalização desse mercado em 

detrimento da sua soberania nacional sobre seus recursos territoriais. 

 
Empresas e governos de diversos países estão arrendando, comprando, dando 
em arrendamento gigantescas áreas de terras. Apresentamos esses países em 
três conjuntos: 1) países arrendatários e/ou compradores de terras; 2) países 
arrendatários e/ou compradores de terras que são ao mesmo tempo países 
arrendadores e vendedores de terra; 3) países arrendadores de terras. Os países 
arrendatários e/ou compradores de terra são predominantemente ricos, 
interessados na produção de agrocombustíveis e na produção de alimentos. 
Estão arrendando terras de países pobres, usando seus territórios para produzir 
alimentos e energia (FERNANDES, 2013, p. 314). 

 
Deininger e Byerlee (2011) afirmam que o interesse dos investidores em 

projetos de aquisição de terras, tem se voltado para países da África Subsaariana, América 

Latina e Caribe e do Leste Asiático, considerados como vulneráveis quanto à governança 

sobre a terra e ao reconhecimento dos direitos territoriais locais. Entre 1 de outubro de 

2008 e 31 de agosto de 2009, o estudo demonstrou a existência de 464 projetos de 

aquisição de terras realizados ou em processo, dos quais apenas 203 informam algum 

dado sobre a dimensão da área de terra, que totaliza 56,6 milhões de hectares: 39,7 

milhões ha na África Subsaariana; 8,3 milhões ha no Leste e Sul da Ásia; 4,3 milhões ha 

na Europa e Ásia Central; 3,2 milhões ha na América Latina e Caribe. 

 
[...] the demand for land has been enormous. Compared to an average annual 
expansion of global agricultural land of less than 4 million hectares before 
2008, approximately 56 million hectares worth of large-scale farmland deals 
were announced even before the end of 2009. More than 70 percent of such 
demand has been in Africa; countries such as Ethiopia,Mozambique, and 
Sudan have transferred millions of hectares to investors in recent years. [...]. 
In contrast to Sub-Saharan Africa, Latin America is characterized by greater 
variation in availability of area for expansion, yield gaps, and area cultivated 
per rural individual. [..]. Some countries in the region, such as Argentina, 
Brazil, and Uruguay, combine large areas for expansion with other factors 
attractive to potential investors (DEININGER; BYERLEE, 2011, p. XXIV e 
XXXVIII).  

 
Em matéria recente do Jornal Estadão (2017), em 2010, o Chongqing Grain 

Group, da China, manifestou a intenção de aplicar US$ 300 milhões na compra de 100 

mil hectares no oeste da Bahia, para produzir soja. No Brasil, esse tipo de assédio tem 

sido assimilado pelas representações políticas do agronegócio, esperando-se atrair 

investimentos estrangeiros da ordem de R$ 50 bilhões para a exploração de commodities 

no País.  

Isso tem refletido no âmbito político, onde já se discute a aprovação de um 

projeto de lei, que “prevê que o investidor estrangeiro poderá comprar até 100 mil 
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hectares de terra (cerca de 1 mil km², ou três vezes a área de uma cidade como Belo 

Horizonte) para produção, podendo ainda arrendar outros 100 mil hectares. Dessa forma, 

o investidor internacional teria 200 mil hectares de terra à disposição” (GOVERNO 

FINALIZA PROJETO..., 2017). A formalização do mercado de terras no Brasil pode ser 

interpretada como uma extensão da reforma agrária de mercado, que vem se desenhando 

mundialmente pelo Banco mundial, desde a década de 1990. 

Oliveira (2012, p. 69) afirma que: 

 
A implantação da reforma agrária de mercado do Banco Mundial no Brasil 
aconteceu legalmente em 1996. Ela teve como concepção fundante a política 
de reforma agrária assistida pelo mercado, desenhada pelo Banco Mundial e 
desenvolvida em países com forte desigualdade social, rígida concentração 
fundiária e constantes conflitos no campo, como Brasil, África do Sul, a 
Colômbia e outros.  

 
Ainda em conformidade com a análise da referida autora (OLIVEIRA, 2012), 

esse movimento pode corresponder no Brasil a uma evolução da racionalidade da 

especulação fundiária das oligarquias regionais de outrora – agora uma burguesia ruralista 

– que, desde a Lei de Terras de 1850 e a Constituição de 1891, reivindicam o direito de 

propriedade privada da terra, de mercado e, portanto, de decisão sobre a sua função social. 

O mercado de terras e a reestruturação da agricultura que vem sendo levada 

a efeito pelo capital financeiro, tem em seu cerne um caráter estritamente economicista, 

sintetizado nas decisões entre a expansão da produção de agrocombustíveis ou de 

alimentos, tomadas em função das taxas de retorno esperadas pelos investidores. As 

decisões em órbita dessas duas produções concorrentes, se dão sob o comando de dois 

processos monopolistas, que determinam o perfil da produção agrícola mundial. 

Nas palavras de Oliveira (2010, p. 26): 

 
De um lado estava e está a territorialização dos monopólios que atuam 
simultaneamente, no controle da propriedade privada da terra, do processo 
produtivo no campo e do processamento industrial da produção agropecuária, 
o exemplo era e é o setor sucroalcooleiro, ou sucroenergético como eles estão 
autodenominando-se na atualidade. De outro lado, estava e está a 
monopolização do território desenvolvido pelas empresas de comercialização 
e/ou processamento industrial da produção agropecuária, que sem produzir 
absolutamente nada no campo, controlava e controla através de mecanismos 
de sujeição, camponeses e capitalistas produtores do campo. Estas empresas 
monopolistas do setor de grãos, atuavam e atuam como players no mercado 
futuro das bolsas de mercadorias do mundo, e, muitas vezes têm também, o 
controle igualmente monopolista da produção dos agrotóxicos e dos 
fertilizantes. 
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Esse é o atual esquema de acumulação de capital, a partir da mundialização 

do agronegócio, o qual tem permitindo ganhos fáceis aos players dos monopólios 

internacionais, através dos complexos agroindustriais, que sujeitam produtores e 

consumidores de produtos agrícolas à sua lógica de obtenção de lucro. A crise dos 

alimentos deflagrada em 2008, bem revelou isso, quando a redução dos estoques 

internacionais destes cereais e a consequente elevação de seus preços e dos demais grãos, 

como: trigo e arroz, resultou na destinação de terras agricultáveis para a produção 

agroenergética. 

Sobre a disponibilidade de terras para atender a ambas demandas, Laschefski 

e Zhouri (2010, p. 276) observam que “alguns cálculos mostram não existir terras 

agricultáveis suficientes para suprir a demanda por energia para o transporte motorizado. 

A consequência seria a inevitável competição entre áreas para biocombustíveis e para 

alimentação da população mundial”.  

Mendonça e Rosset (2010, p. 219), afirmam que: 

 

Inegavelmente o boom dos agrocombustíveis contribui para a crise dos preços 
dos alimentos. A despeito de ainda não ser um fator causal dominante – até 
agora, estes têm sido o desmantelamento da capacidade produtiva, 
privatização, acúmulo e especulação com reservas, liberalização do comércio 
e o papel do capital financeiro especulativo –, a demanda por agrocombustíveis 
só faz exacerbar a crise. 

 
Gerogescu-Roegen (2008, p. 106) anteviu, que em termos ecológicos, apesar 

dos avanços tecnológicos e os ganhos produtivos por eles permitidos: 

 
Uma agricultura altamente mecanizada e pesadamente fertilizada permite a 
sobrevivência de uma população muito grande �� , mas à custa de uma 
esgotamento acrescido dos recursos ��, o que, permanecendo iguais todas as 
outras coisas, significa uma redução proporcionalmente acrescida da 
quantidade de vida futura. Além disso, se a produção de alimentos nos 
‹‹complexos agroindustriais›› se tornar uma regra geral, várias espécies 
associadas à agricultura orgânica tradicional poderiam desaparecer pouco a 
pouco, correndo o risco de conduzir a humanidade para um beco sem saída 
ecológico, sem retorno possível. 

 
Oliveira (2010) explica que a motivação para os investimentos em aquisição 

de terras para a expansão agroenergética, tem derivado da elevação dos preços 

internacionais do petróleo (decorrência da aproximação do pico de suprimento desse 

combustível, do qual os agrocombustíveis são substitutos) e o reflexo disso na elevação 

dos custos agroquímicos com fertilizantes e agrotóxicos.  
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Assim, o aumento do consumo de grãos como milho e soja, não se deu pela 

demanda do setor agroalimentar, mas como resultado dos interesses econômicos atiçados 

pela preocupação com a segurança da oferta de energia, a partir de agrocombustíveis, o 

que suscitou a ampliação da produção do etanol e/ou agrodiesel, respectivamente do 

milho, celulose, cana-de-açúcar e soja.  

Clements e Fernandes (2013, p. 4), afirmam que: 
 

Nesse processo, a soja tornou-se um dos principais produtos primários 
agrícolas produzidos no Cerrado. A maior parte da soja produzida nesta região 
do país é direcionada para processamento agroindustrial e destinada ao 
mercado internacional. Inevitavelmente, a expansão das monoculturas de soja 
no Cerrado criou espaços para a participação dos investimentos estrangeiros 
pelas corporações transnacionais como a ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus, 
Monsanto, Syngenta e Dupont. Essas empresas, entre outras, têm colhido 
benefícios consideráveis com o controle em grande escala sobre a terra agrícola 
nacional e com o controle das instalações de processamento através de um 
processo complexo e contínuo de fusões e aquisições. No espaço de apenas 
uma década, entre 1995 e 2005, a participação do capital internacional no setor 
de grãos do Brasil agroindustrial aumentou drasticamente, passando de 16 para 
57%. Mais recentemente, o boom do agrocombustível despertou interesse 
ainda mais forte sobre os solos agrícolas brasileiros. O aumento do fluxo de 
investimento estrangeiro direto no país, como a criação da joint venture entre 
Cosan e a Shell, tem estimulado os investidores globais. Uma onda de fusões 
e aquisições entre empresas nacionais e internacionais nas áreas de energia, 
agricultura, biotecnologia e química, possibilitou às corporações estrangeiras 
o controle de 22% das empresas de etanol. 

 
As ações estrangeiras no mercado de terras não ocorrem à revelia dos 

Estados-nacionais, ao contrário, elas têm ocorrido subsidiadas pelos governos de cada 

país, com a criação de mercados institucionais e o estabelecimento de mandatos de 

agrocombustíveis, como instrumentos econômicos de incentivo ao lucrativo negócio de 

aquisição de terras e commodities ambientais. 

 
Rising energy prices and public subsidies and mandates, with 
secondgeneration (cellulosic) biofuels still at least a decade away, led to rapid 
increases in the demand for biofuel feedstock starting in 2003. In 2008, the 
total area under biofuel crops was estimated at 36 million ha, more than twice 
the 2004 level,with 8.3 million ha in the European Union (mainly rapeseed), 
7.5 million ha in the United States (mainly maize), and 6.4 million ha in Latin 
America and the Caribbean, mainly sugarcane (UNEP 2009). Experts have 
long been concerned that, by affecting prices, biofuel mandates will have 
sizable impacts on land use far beyond the countries where they operate 
(Renewable Fuels Agency 2008). General equilibrium models that allow for 
trade, substitution among crops, and land use conversion suggest that biofuel 
mandates may have large indirect effects on land use change, particularly 
converting pasture and forest land (DEININGER; BYERLEE, 2011, p. 13). 

 
A despeito do impacto sobre o uso da terra e da competição com as produções 

agroalimentares, de acordo com a REUTERS Brasil em matéria intitulada: “Brasil avalia 

mandatos de biocombustíveis para distribuidores” (2017), atualmente, o governo 
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brasileiro está, através do programa RenovaBio, objetivando revitalizar o setor de 

agrocombustíveis do país, que no momento está competindo com gasolina e diesel mais 

baratos. A intenção é estabelecer mandatos de agrocombustíveis para distribuidores de 

combustíveis, tendo em vista aumentar o consumo de combustíveis renováveis e reduzir 

emissões de carbono, conforme manifesta o Ministério de Minas e Energia (MME).  

As usinas de etanol e de agrodiesel passariam assim, a emitir certificados de 

reduções de emissões (CREs) e a transferir estes aos distribuidores quando da compra de 

agrocombustíveis. Cada distribuidor teria uma meta anual de CREs, de acordo com os 

mandatos estabelecidos pelo governo. O sistema é integrado também ao mercado 

financeiro, pois se criaria um mercado secundário para os CREs, possivelmente na bolsa 

B3, onde os distribuidores de combustíveis que não conseguissem atingir o número 

exigido de certificados, teriam de comprá-los no mercado para atingir seus mandatos, 

instrumento bastante similar aos mercados de carbono na Europa e na Califórnia. 

A financeirização da agricultura somada ao avanço e facilidade de 

substituição de culturas e de conversão do uso da terra, caracterizam o estágio de 

desenvolvimento da “agricultura flexível” e de reestruturação capitalista do espaço 

agrário, importanto de maneira fundamental ao sistema-mundo para a atenuação das 

restições econômicas e ecológicas à sua reprodução. 

 
A crop with multiple uses is quite valuable; a crop with multiple flexible uses 
is even more so. If a crop or commodity use can be switched from one specific 
purpose to another with technical ease and with attractive economic return, 
then it is not difficult to imagine the important transformation of such a crop 
or commodity and the far-reaching political economic implications when its 
multiple-ness meets flexible-ness. Obviously for a crop to become a flex crop 
should have at least two main uses; the more uses it has the more room there 
might be for flexing. Crops with a single principal use are less attractive in the 
contemporary context, unless the agronomic, technical and economic 
conditions for producing such a crop outweigh the conventional risks 
associated with a single crop–single use/commodity. [...]. But crops with 
multiple uses do not automatically have sufficient basis for flexibility. In our 
initial estimate, there are at least three minimum conditions for crops and 
commodities with multiple uses to become flex crops, namely, material basis, 
technological possibilities and profit viability. [...]. There are multiple uses that 
are not switchable because of the chemical and physical constitution of 
products. A soya meal or a copra meal or a palm kernel cake has few other uses 
except as animal feed principally and food consumption secondarily. But soya 
oil, corn oil, coconut oil, and palm oil have multiple uses—and these semi-
processed products can be flexibly used—at least in terms of their chemical 
constitution. [...]. Indeed, there are many crops and commodities that have the 
material basis for multiple flexible uses: sugarcane, palm oil, soya, corn, 
coconut, cassava, sugar beets, sunflower, rapeseeds, castor and wood chips. 
Some have more multiple uses than others, and thus have better prospects for 
multiple flexible uses (BORRAS Jr., 2014, p. 5). 
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Os cultivos flexíveis, são expressões da capacidade das relações de produção 

capitalista de regular o desenvolvimento das forças produtivas, reorientando o seu uso e 

garantindo a perpetuação do sistema econômico. A passagem ao regime de acumulação 

flexível de capital e a faculdade de reestruturar produtivamente os espaços e processos de 

trabalho, permitem ao modo de produção vigente se reinventar e em certa medida, 

reajustar o seu curso na tentativa de postergar crises. 

A reestruturação produtiva da indústria, a partir dos anos de 1970, se processa 

com o advento de um novo paradigma tecnológico e organizacional de incorporação de 

mais conhecimentos técnico-cientifico-informacionais, bem como, com a reorganização 

e reconversão de setores industriais, nos quais a microeletrônica e a robótica tornaram 

mais flexíveis os processos de trabalho (ARROYO, 1995). Na agricultura ocorre o mesmo 

processo, com o concurso da engenharia genética e da “bio”tecnologia, para o salto 

qualitativo dos processos de produção e aplicação dos produtos e subprodutos da 

atividade agropecuária (MOREIRA, 2007).  

Marques (2008a) também afirma, que as cadeias produtivas agroindustriais 

estão em processo de reestruturação em todo o mundo, coordenadas cada vez mais pelas 

poderosas corporações transnacionais, que dominam e determinam, através do mercado 

financeiro, a produção de insumos, o processamento e comercialização da produção. 

 
A modernização da agricultura, [...] consiste num processo genérico de 
crescente integração da agricultura no sistema capitalista industrial, 
especialmente por meio de mudanças tecnológicas e de ruptura das relações de 
produção arcaicas e do domínio do capital comercial, processo que perpassa 
várias décadas e se acentua após a década de 60. Na conformação do atual 
padrão de desenvolvimento agrícola o processo de modernização passou por 
três momentos decisivos: o da constituição dos CAIs, o da industrialização da 
agricultura e, o mais recente, da integração de capitais intersetoriais sob o 
comando do capital financeiro (SILVA, 1996, p. 30-31). 

 
Elias (2005, p. 478) reforça que: 

 
No atual sistema temporal, um dos principais signos da agricultura científica é 
o fim do isolamento da atividade em relação aos demais setores econômicos, 
graças a uma crescente interdependência com o crescimento geral da 
economia, ocorrendo um processo contínuo de fusão com capitais dos demais 
setores. O estreitamento de relações entre a agropecuária e o restante da 
economia é um fator importante quando se quer distinguir a agricultura 
científica das demais, nas quais grande parte dos circuitos espaciais da 
produção se esgotam no interior do próprio estabelecimento agrícola. Os 
círculos de cooperação e os circuitos espaciais da produção da agricultura 
científica extrapolam, de forma cada vez mais intensa, os limites de uma 
propriedade rural, de uma região ou do país, reforçando-se sua presença no 
circuito superior da economia. 
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A conformação dos complexos agroindustriais, demarcam o momento em que 

a indústria passa a comandar “a direção, as formas e o ritmo da mudança na base técnica 

agrícola” (GRAZIANO DA SILVA, 1996, p.32). Através da unificação da indústria à 

agricultura, o capital financeiro se apropria e se aproveita das demandas e inseguranças 

globais e nacionais relacionadas ao meio ambiente, para abrir novas frentes de negócio e 

agir sobre o espaço agrário de forma seletiva, ditando os rumos da formatação da 

agricultura e do espaço agrário, pressionados pelo paradigma da flexibilidade, a serem 

ajustáveis às demandas de mercado. 

A flexibilidade e a seletividade espacial, caracterizam a dinâmica da 

agricultura contemporânea, induzida pelo capital financeiro, através de corporações 

multinacionais, que se dizem motivadas a buscar soluções para o universo global de 

inseguranças alimentares, energéticas e ambientais. Sobre isso, Oliveira (1986, p. 15) 

afirma que:  

 
Embora o argumento oficial seja a "crise da energia" e seus efeitos sobre as 
importações, a origem real da direção adotada pela industrialização da 
agricultura é a transformação do mercado brasileiro de insumos industriais, já 
potencializado pela degradação ambiental dos anos 60, numa tentativa de 
colocar os produtos das multinacionais, as quais fogem das pressões da opinião 
pública em seus países de origem. Cada vez mais impotentes perante a ação 
persistente da lei tendencial do declínio das taxas de lucro, cuja pressão é mais 
poderosa que a mais poderosa pressão ecologista, as multinacionais vão 
generalizando pelo mundo o emprego dos insumos industriais na agricultura, 
generalizando a nível mundial o chamado desequilíbrio ecológico, uma vez 
que impõem a ecossistemas extremamente variados uma tecnologia de padrão 
único. 

 
Agora integrada à mundialização do capital, a agricultura se desenvolve 

noutras vertentes e se insere, por exemplo, no âmbito da questão da infraestrutura de 

oferta de energia mundial. Isso exemplifica, que embora esteja sob certas regulações 

locais e nacionais, a agricultura referencia-se cada vez mais planetariamente, sofrendo as 

influências das mesmas leis, que regem os outros aspectos e escalas da (re)produção 

econômica do capital (SANTOS, 2000). 

Os mandatos governamentais de agrocombustíveis, têm concorrido para 

consolidação de mercado dos produtos da “agricultura flexível”, ao acirrar a disputa e 

subsidiar a conversão de terras de alimentos em terras de cultivos agroenergéticos. Isso 

tem acontecido na medida da ampliação dos usos dos óleos vegetais e de outras matérias-

primas para esse tipo de produção e de outras formas de energia, voltadas para a mitigação 

das mudanças climáticas e enfrentamento da insegurança energética relativo ao pico de 

petróleo e das volatilidades dos seus preços nos últimos anos.  
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Não há nada de novo quanto à multiplicidade em si de usos dos cultivos 

agrícolas e commodities, mas o que importa destacar aqui é: 

 
[...] the phenomenon of the global commercial expansion of flex crops along 
the lines of the very specific purposes provoked by the current convergence of 
multiple crises. Climate change, peak oil, the current level of meatification of 
diets, unprecedented expansion of the global transportation sector, and the 
phenomenal rise of the BRICS and MICs, areall very significant contextual 
changes—and are all relatively recent. Altogether they comprise the defining 
features of the current generation of flex crops and commodities. Thus, for 
example, the first generation of sugarcane ethanol (e.g. Brazil and Germany in 
the 1970s) was triggered by the early 1970s oil crisis due to the OPEC 
embargo. On the other hand,the current generation of ethanol is largely, though 
not solely, triggered by climate change mitigation strategies and/or a 
realisation of peak oil, two narratives that were not in place in the 1970s 
BORRAS Jr., 2014, p. 3). 
 

A investida brasileira em agrocombustiveis é um exemplo desse fenômeno 

comercial global, impulsionado pela necessidade de descarbonizar e diversificar a matriz 

energética nacional, reduzir a dependencia do petróleo e por políticas governamentais, 

que visam viabilizar a exploração das vantagens comparativas do país em agroenergia 

pelo agronegócio, tendo em vista um melhor posicionamento internacional em termos do 

suprimento desse tipo de energia, a impulsao do crescimento econômico, a partir desse 

setor e em tese, promover o desenvolvimento rural. 

 

2.3 Agrocombustíveis no Brasil e o novo padrão de reprodução do capital 

 

O fenômeno das culturas flexíveis e dos agrocombustíveis como um de seus 

produtos derivados, precisa ser considerado no contexto do padrão de reprodução de 

capital, centrado na financeirização da natureza e no novo padrão de especialização de 

especialização primário-exportador que empreende em colaboração como o Estado, 

desempenhando este, papel central no processo de mundialização dos recursos da 

natureza.  

No Brasil, precisamente a partir dos anos 2000, assim como no restante do 

mundo, ao discurso e à motivação de segurança do abastecimento de energia (redução da 

dependência do petróleo), foram adicionadas preocupações locais e globais com o meio 

ambiente, bem como, o Estado tem concorrido com um modelo de desenvolvimento, no 

qual:  

 
O potencial dos biocombustíveis no combate aos desafios socioambientais, 
causados pelas mudanças climáticas, foi incorporado como objetivo de 
políticas públicas do Brasil, haja visto seu papel para a redução das emissões 
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globais de gases de efeito estufa (GEE), em particular, no setor de transportes. 
Nesse contexto, além da ampliação do papel do etanol carburante, a partir do 
lançamento dos veículos flex fuel, o biodiesel, a bioeletricidade, o biogás e o 
biometano foram inseridos na matriz energética nacional nas últimas décadas 
(EPE, 2017a, p. 7). 

 
No último quinquênio, observou-se um crescimento na geração de energia 

elétrica, a partir das usinas de biomassa de cana ou usinas sucroenergéticas, seja para o 

autoconsumo, em decorrência do aumento da produção de etanol e açúcar, seja para a 

exportação de energia (figura 08). Das 378 usinas em operação em 2016, 44% 

comercializaram eletricidade, o que representa um leve aumento em relação ao ano 

anterior, de 40% (EPE, 2016). 

 

Figura 09 – Autoconsumo e energia exportada pelas usinas de biomassa de cana no Brasil 
(2011 – 2016) 

Fonte: EPE, 2016. 
 
O diferencial do país é indiscutível, no que se refere à diversidade e 

importância das fontes de energia renovável, especialmente as derivadas da biomassa. 

Devido à associação das políticas públicas às condições edafoclimáticas nacionais, a 

utilização de uma grande diversidade de fontes renováveis na composição da matriz 

energética nacional tem se tornado um traço cada vez mais marcante da produção de 

energia do país. Enquanto na repartição da oferta interna de energia – OIE da matriz 

mundial as fontes renováveis representam 13,5%, no Brasil, esse percentual é de 43,5% 

(figura 09), um dos maiores quando comparado a outros países (EPE, 2017b). 
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Figura 10 – Brasil, repartição da oferta de energia renovável em 2016. 

 
Fonte: EPE, 2017b. 
¹Lixívia; Biodiesel; outras biomassas; Eólica; Biogás; Gás industrial de carvão vegetal; Solar;  

 

Desenvolvidos de modo ainda muito contido e limitado a fatores político-

institucionais, os agrocombustíveis, particularmente o agrodiesel, tem desempenhado sua 

função de complementos energéticos, diminuindo a dependência dos combustíveis 

fósseis. O cenário futuro dos agrocombustíveis (etanol e biodiesel) é relativamente 

modesto, pois a sua evolução depende de uma combinação de políticas públicas eficazes, 

tendências de preços das matérias-primas e do petróleo, bem como, dos demais 

combustíveis fósseis não convencionais, gerando perspectivas distintas entre os países.   

A produção mundial de etanol deverá aumentar de 116 Mml (Milhares de 

milhões de litros) em 2015 para 128,4 Mml em 2025, sendo o Brasil responsável por 

metade deste crescimento. Com relação à expansão da produção global de agrodiesel, se 

espera que esta suba modestamente de 31 Mml em 2015 para 41,4 Mml em 2025, a fim 

de atender a demanda institucional obrigatória estabelecida por políticas agroenergéticas 

em vigor nos Estados Unidos, Argentina, Brasil e Indonésia (OECD/FAO, 2016).  

Escala de produção, a consolidação parcial de mercado enquanto 

commodities, a disputa agrária entre classes sociais e atores antagônicos pela orientação 

das políticas públicas agroenergéticas e a concorrência com os preços dos combustíveis 

fósseis convencionais e não convencionais, são variáveis que cercam de incertezas e 

sazonalidades o futuro dos mercados de agrocombustíveis na próxima década, 

particularmente o do agrodiesel.  

17,5% 

12,6%

8%

5,4% 

Biomassa de cana

Hidráulica

Lenha e carvão vegetal

Lixívia e outras renováveis¹
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A trajetória desse agrocombustível no Brasil e mais recentemente da 

formulação da sua política nacional de produção e uso, tem sido caracterizada por um 

ambiente político de conflito entre as representações institucionais do agronegócio e da 

agricultura camponesa. O agrodiesel é, portanto, em países onde a questão agrária e seus 

desdobramentos ainda se encontram mais acirrados, um espaço político de tensões.  

A diversidade de interesses, de perspectivas, conhecimentos e conexões 

políticas que emergem da diversidade e da adversidade entres os atores públicos 

envolvidos com esse agrocombustível, representa um aspecto que tende a comprometer e 

enfraquecer a estabilidade da política e a consolidação de mercado pretendida pela 

hegemonia do agronegócio brasileiro (FLEXOR et al., 2011; FERNANDES; WELCH; 

GONÇALVES, 2011). 

No caso de países como o Brasil, considerado um futuro grande player na 

produção do diesel de vegetal, Kato (2012, p. 206-207) afirma que: 

 
Apesar dos grandes feitos conseguidos em tão pouco tempo, o mercado do 
biodiesel apresentaria, ainda, características de um mercado em formação, cuja 
estrutura básica estaria muito distante da estabilidade: os agentes da cadeia 
produtiva enfrentam muitas opções de matéria-prima, as rotas tecnológicas são 
variadas, os equipamentos de produção não possuem escalas definidas, os 
mercados se mantém sob tutela do governo federal e as garantias de 
fornecimento das matérias-primas ainda seriam precárias. 

 
No entanto, quando se leva em conta o histórico de reestruturação das 

políticas nacionais de produção do agrodiesel no sentido de setores e matérias-primas 

mais eficientes, integradas ao esquema econômico-financeiro da “agricultura flexível” e 

dos complexos agroindustriais, como o sojicultor, bem como, a consolidação em nível 

nacional de seu mercado via mandatos governamentais, as incertezas sobre o futuro desse 

mercado deverão ser atenuadas e sua função energética complementar preservada, pelo 

menos no curto prazo.  

No Brasil, apesar da energia não renovável ainda representar 56,5% da matriz, 

dos quais 36,5% correspondem a petróleo e derivados, o incremento proporcionado pelos 

agrocombustíveis, decorrente da política desenvolvimentista agroenergética iniciada na 

década de 1970, tem permitido certa redução da dependência externa de petróleo e seus 

derivados (figura 10).  
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Figura 11 – Brasil, dependência externa de energia (1970 – 2015). 

 
Fonte: EPE, 2017a. 

 
A história do país com agrocombustíveis resume-se a três momentos 

importantes: o lançamento do Programa Nacional do Álcool (PROALCOOL) em 1975 e 

sua segunda etapa em 1979, a inserção da tecnologia flex-fuel em 2003 e o Programa 

Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), em 2005. Atualmente o PNPB se 

encontra em vias de correção de curso e reformulação institucional, mirando a expansão 

da produção de agrodiesel centrada na soja, cuja fronteira agrícola se encontra em 

expansão no cerrado, a partir da proposta de criação de mandatos de agrodiesel e CREs 

pelo Programa RenovaBio (EPE, 2017a). 

Essa diminuição da dependência externa do petróleo, iniciada em 1995 e da 

dependência energética total, a partir do ano 2000, com picos bem abaixo dos níveis 

anteriores a esse ano, tem a ver com a ampliação da participação dos agrocombustíveis 

na composição da matriz energética brasileira. Esse fenômeno pode ser relacionado à 

indução externa promovida pelo novo padrão exportador de especialização produtiva em 

produtos primários mais sofisticados, dentre os quais figuram as flex crops, como: cana-

de-açúcar, colza, soja, palma, mamona, girassol e milho (BRASIL, 2005a). 

 Assim, tem-se configurado uma tendência do uso agrícola da terra brasileira 

(figura 11), que se circunscreve ao cenário dos interesses nacionais e estrangeiros por 

terras agricultáveis. 

 
O uso da terra para as principais safras em 2024 (oleaginosas, grãos brutos, 
arroz, trigo, cana de açúcar e algodão), deve alcançar 69,4 milhões de hectares, 
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20% a mais do que a área média usada durante os três anos de 2012-14, 
representando uma taxa de crescimento de cerca de 1,5% ao ano. Em termos 
relativos, a expansão desta área é principalmente impulsionada pelo aumento 
esperado de 37% na terra destinada para a produção de cana de açúcar, seguido 
de um aumento de 35% e 23% na área destinada para a produção de algodão e 
oleaginosas, respectivamente. Em termos absolutos, entretanto, as 
oleaginosas, predominantemente soja, continuarão dominando o uso da 
terra no Brasil nos próximos dez anos assumindo quase metade da área 
de colheita adicional em 2024 (OECD/FAO, 2016, grifo nosso). 

 
Figura 12 – Brasil, uso da terra para a produção de safras entre 2000 e 2024. 

 
Fonte: Perspectivas Agrícolas – OECD/FAO, 2015. 

 

O uso da terra está correlacionado à orientação dada pelo capital à divisão 

internacional do trabalho, no caso em função das agroalimentares e agroenergéticas do 

sistema-mundo, o que tem implicado na apropriação espacial de recursos naturais na 

periferia e semiperiferia (economias dependentes) da economia mundial. No que se refere 

à exploração agroenergética, o novo padrão de especialização primário-exportador tem 

indicado o aprofundamento das problemáticas que integram o universo da questão 

agrária. 

A determinação social da utilização das terras agricultáveis vem alicerçada 

sobre argumentos do Estado, figurando no centro do processo de mundialização do 

espaço agrário e dos seus recursos naturais, que sugerem ser inesgotáveis as reservas de 

biomassa e que países como o Brasil, possuem um estoque de terra, composto inclusive 

por áreas subutilizadas ou degradadas, passíveis de utilização para produção de 

agrocombustíveis, sem prejuízo para a produção de alimentos. 
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A primeira vantagem comparativa do Brasil vem da possibilidade de 
incorporar novas áreas à agricultura de energia sem competir com a agricultura 
de alimentos e com impactos ambientais limitados ao socialmente aceito. 
Assim, a área de expansão dos Cerrados, a integração pecuária–lavoura, as 
pastagens degradadas, as áreas de reflorestamento e as atualmente 
marginalizadas – como o Semiárido Nordestino – somam cerca de 200 milhões 
de hectares (BRASIL, 2006, p. 50). 

 
Essa lógica é mais um recurso para a produção de “espaço novo”, onde o 

capital possa se reproduzir ampliadamente. Nos marcos do desenvolvimento desigual do 

capitalismo, essa “estrangeirização” do espaço agrário se dá “na medida em que é o 

capital que define o que produzir, com quais equipamentos, tecnologias e organização da 

produção. Se o seu trabalho não é mais “produtivo”, é ao capital a quem se deve passar a 

fatura” (OSÓRIO, 2013, p. 507).  

Estabelece-se, portanto, um padrão de reprodução espacial do capital, a partir 

dos países semiperiféricos4, que se enquadra na descrição de Osório (2013, p. 524-525):  

 
A princípios do século XXI, o capitalismo latino‑americano, agora sob o 
padrão exportador de especialização produtiva, viveu um período de bonança 
excepcional. Esta experiência contou com a excepcional demanda de petróleo, 
matérias‑primas e alimentos no mercado mundial, em grande medida 
propiciada pelo crescimento espetacular da economia chinesa, e a consequente 
elevação dos preços da maioria dos principais produtos de exportação da 
região. O incremento do volume das exportações, acompanhado de um 
aumento substancial de preços, favoreceu que tanto o capital local, estatal e 
privado, quanto o capital estrangeiro – o qual elevou sua presença na 
mineração, agroindústria, energia, serviços e “maquila” – ampliassem seus 
lucros a níveis inusitados. [...]. Os grandes exportadores de matérias‑primas e 
alimentos, por sua vez, incrementaram as hectáreas plantadas e abriram novas 
áreas de mineração, mas destinaram pouco ou nada a investimentos 
estratégicos com o objetivo de complexificar a estrutura produtiva. 

  
Fala-se em padrão de reprodução espacial, pois os fenômenos de 

especialização produtivas, estrangeirização de terras e as flex crops, constituem o caráter 

relacional entre os processos socioeconômicos e socioespaciais, pois: 

 
Não há espaço ou tempo fora dos processos que os definem. [...] Processos não 
ocorrem no espaço, mas definem seu próprio quadro espacial. A noção 
relacional do espaço-tempo implica a ideia de relações internas; influências 
externas são internalizadas em processos ou coisas específicas através do 
tempo (HARVEY, 2006, p.12). 

                                                           
4 Termo cunhado oriundo da “Teoria dos Sistemas Mundiais” desenvolvida por Immanuel Wallerstein e 
Fernand Braudel. Foi posteriormente discutido e aplicado de forma mais empírica por Giovanni Arrighi, 
em sua análise acerca da forma hierarquizada com que se organizam as economias dos Estados-Nações no 
âmbito do sistema-mundo capitalista. Conforme o autor, existem três níveis de economias nacionais: 
“núcleo orgânico (ou Centro); semiperiferia e periferia”. A condição semiperiférica é descrita 
resumidamente como aquela na qual um número significativo de Estados, se encontram estacionados de 
forma permanente entre as condições políticas e econômicas de centro e periferia. 
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Os países da semiperiferia, mesmo tendo promovido, em certa medida, 

transformações mais amplas nas suas estruturas sociais e econômicas, permanecem 

relativamente atrasados em aspectos essenciais de seu desenvolvimento. O novo padrão 

de especialização produtiva, ao contrário do que seus ideólogos desenvolvimentistas 

pregam quanto à sua capacidade de atração de investimentos, não tem sido capaz de 

estimular investimentos estratégicos e de expandir a demanda de novos bens na economia 

local, provocando expansão do tecido produtivo e abrindo condições para a superação das 

problemáticas sociais (ARRIGHI, 1998; OSÓRIO, 2012).  

As forças dinamizadoras da dependência têm acabado por predominar e 

perpetuar as problemáticas agrárias típicas da semiperiferia, como: a limitada autonomia 

e soberania das populações camponesas sobre o uso dos recursos territoriais, sua inserção 

subordinada nas cadeias agroindustriais, incorporação desordenada de infraestruturas, 

alteração da dinâmica socioeconômica agrária e dos fluxos biofísicos dos 

agroecossistemas, a concentração fundiária, modelo monocultor e agroexportador.  

Em relação ao processo de estrangeirização e apropriação privada das terras 

agrícolas, o novo padrão de especialização tem aprofundado a função estrutural das 

economias dependentes de fornecedoras de matérias-primas. 

 
Nos países em desenvolvimento, investidores externos estão se acotovelando 
para garantir o acesso à terra agrícola para a produção futura de alimentos. 
Desde meados da década de 2000, estima-se que uma área quase do tamanho 
da Europa Ocidental tenha sido transferida em transações de distribuição de 
terras. A última corrida por terras agrícolas foi desencadeada pela crise de 
alimentos de 2007-2008, mas entre os fatores determinantes de longo prazo 
estão o crescimento demográfico, o aumento do consumo por parte de uma 
minoria global e demandas do mercado por alimentos, biocombustíveis, 
matérias-primas e madeira (WWF, 2012, p. 22). 

 
A relação entre os imperativos globais em torno da insegurança energética, a 

pressão por recursos que garantam o suprimento da matriz energética mundial e a 

produção capitalista do espaço agrário, a partir da expansão agroenergética ensejada 

estrategicamente com colaboração dos Estados semiperiféricos, expressa a capacidade de 

contra-tendência do capital, mediante a readequação e reorientação das suas forças 

produtivas e da sua dinâmica socioespacial.  

A lógica extraterritorial de reprodução espacial do capitalismo, é destacada 

por Harvey (2005, p. 48) como um movimento de “expansão geográfica para novas 

regiões, incrementando o comércio exterior, exportando capital e, em geral, expandindo-

se rumo à criação do que Marx denominou o mercado mundial”. 



68 
 

 

Essa lógica é um mecanismo de contratendência, sempre ativado quando dos 

riscos ou crises geradas pela queda da taxa de lucro. A crise dos alimentos de 2007-2008 

e a insegurança energética gerada pela inflexão do suprimento de petróleo, implicam 

riscos dessa natureza, tanto econômico-produtivos, como ecológicos, que certamente 

afetarão no longo prazo a capacidade de crescimento da taxa de lucro em nível mundial. 

Segundo Marx (1974), na parte Terceira do Livro 3 de O capital, as 

contratendências à queda da taxa de lucro não anulam a lei, mas a retardam e 

momentaneamente a paralisam. Os principais mecanismos ou meios de contratendência, 

são: a elevação da taxa de exploração do trabalho, a redução do nível de salário abaixo 

do valor da força de trabalho, a desvalorização da força de trabalho, o barateamento de 

elementos do capital constante, o excedente relativo da população e o comércio exterior. 

Esses mecanismos não são estratégias pontuais e tampouco, dependem da ação de 

governos. Eles são efeitos contraditórios da própria lei de valorização do capital e do 

processo de decrescimento relativo da economia capitalista, ou seja, o mesmo processo 

que deflagra a tendência de queda da taxa de lucro, ativa as contratendências a essa queda. 

Quanto à ampliação da taxa de lucro no contexto da questão energética do 

sistema capitalista, o custo de obtenção, geração e consumo de energia se constitui num 

componente fundamental da parcela do capital constante (c). Daí a busca dos investidores 

externos pela apropriação de terras para cultivo de matérias-primas agroenergéticas, 

viabilizada através do incremento do comércio exterior com a emergência do novo padrão 

de especialização primário-produtiva baseado em flex crops e commodities ambientais. 

Sobre as flutuações nos preços das matérias-primas e sua repercussão direta 

na taxa de lucro, Marx (1974) observa que elas:  

 
"[...] influenciam o preço delas (matérias-primas), as variações nos preços das 
matérias-primas que servem para constituí-las. Se esse preço se eleva em 
virtude das variações nos preços das matérias-primas que as constituem, ou das 
matérias auxiliares por elas consumidas ao funcionarem, cairá em 
correspondência à taxa de lucro. E reciprocamente. [...]. As matérias-primas 
constituem parte fundamental do capital constante [...]. Assim, suas variações 
de preço influenciam, em correspondência, a taxa de lucro. [...]. "não se 
alterando as demais circunstâncias, a taxa de lucro varia em sentido contrário 
à modificação do preço das matérias-primas. Ou por outras palavras: "a taxa 
de lucro varia inversamente à variação do valor da matéria-prima" (MARX, 
1974, p. 118-125). 

 
A autossuficiência energética buscada pelas nações com a ampliação da 

capacidade instalada e a eficiência produtiva no suprimento de agrocombustíveis, tem por 

fim, diminuir a dependência da importação de energia, logo, o custo com o consumo 
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intermediário ou final de energia ao nível da escala crescente da atividade econômica 

mundial. É coerente, portanto, definir e caracterizar como um movimento mundial de 

contratendência à crise financeira de valorização do capital em 2008: a financeirização 

da natureza, empreendida a partir da estrangeirização das terras agrícolas e dos seus 

recursos ecossistêmicos, da emergência da agricultura flexível, da exploração 

agroenergética e do novo padrão de especialização produtiva dos países (semi)periféricos, 

que comporta todos esses outros fatores. 

É notória a importância para os países industrializados da obtenção de 

matérias-primas a preços baixos. O comércio exterior, ser assim, como mecanismo de 

contratendência, influindo na taxa de lucro, mesmo quando postos de lado toda seus 

desdobramentos sobre a parcela do capital variável, pois possibilita o barateamento das 

matérias-primas ou auxiliares (e a energia é uma delas), fundamentais à acumulação de 

capital, seja na indústria ou na agricultura (MARX, 1974). 

Assim, diante da demanda mundial por terra e matérias-primas para produção 

de energia e alimentos, da sua distribuição territorial relativamente assimétrica, do 

discurso da mundialização das reservas de recursos naturais e sob a lógica do 

desenvolvimento desigual do sistema capitalista, impõe-se um esquema injusto ao meio 

agrário do ponto de vista socioambiental e da geopolítica energética. Por não haver terra 

suficiente para garantir na mesma medida a segurança alimentar e energética de forma 

equânime para o conjunto das nações, as economias de desenvolvimento capitalista mais 

dependente acabam por assumir a maior parcela do ônus socioambiental. 

 
Nesse discurso, a terra torna-se um recurso escasso, e o incremento do 
consumo de biocombustíveis seria responsável pelo aumento do espaço 
ambiental dos ricos à custa dos pobres. Numa leitura estruturalista, o modelo 
agroexportador brasileiro seria um exemplo que consolida a posição dos países 
em desenvolvimento como produtores de matéria-prima a ser consumida pelos 
países ricos, agravando as relações de dependência entre eles (LASCHEFSKI; 
ZHOURI, 2010, p. 276). 

 
Mas, isso também significa um interesse de Estado no âmbito da 

mundialização do capital, pois:  

 
[...] a estratégia de fragmentar a produção por um novo e amplo quintal 
globalizado impõe novos patamares de negociações entre Estados e empresas, 
cuja decisão de localização final depende do desiderato das elites locais que os 
representam e do projeto de nação que elas têm em mente (CASTRO, 2005, p. 
240-241). 
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No que concerne à questão energética e às negociações em torno da 

apropriação territorial dos recursos agroenergéticos, está explícita a exportação da 

insegurança energética das economias do núcleo hegemônico do sistema capitalista, 

impondo às economias (semi)periféricas os desdobramentos das contradições da 

reprodução do capital, dos conflitos de classe e da concorrência intercapitalista por 

recursos da natureza e humanos nas mais diversas áreas do globo, com a produção 

capitalista do espaço (HARVEY, 2005). 

A resolução da questão energética em seu sentido amplo, como fora 

apresentado no início deste capítulo ou mesmo a efetiva “descarbonização” da matriz 

energética, é algo factível apenas se considerada possibilidade de decrescimento da 

economia mundial e superação do seu modo de produção hegemônico (GEORGESCU-

ROEGEN, 2008; CECHIN, 2010; SACHS, 2007). Essa perspectiva não é levada em 

conta, pois implicaria a revisão dos modos de vida característicos da sociedade industrial, 

particularmente das nações admitidas como desenvolvidas e cuja a vida da população se 

centra em padrões de consumo suntuoso (CECHIN, 2010).  

Pode-se afirmar, dessa maneira, que as questões energética e ambiental, 

decorrem do caráter desigual do desenvolvimento capitalista, ou seja, na produção do 

desenvolvimento de uma minoria e na reprodução do subdesenvolvimento de uma 

maioria, esta, submetida aos termos de apropriação e uso dos recursos naturais, 

determinados sob a forma de um imperialismo ecológico, pelos países do núcleo 

hegemônico.  

De um lado, a manutenção da condição capitalista de país desenvolvido e o 

seu correspondente padrão de vida suntuoso, tomado como referência mundial pela 

maioria das nações e do outro, a reprodução do subdesenvolvimento e da dependência 

dessas nações, que estruturalmente não conseguem ascender àquela condição de 

desenvolvimento por ser ela mesma não universalizável, se deve a fatores econômicos e 

ecológicos da dinâmica global do sistema capitalista.  

Do ponto de vista econômico, conforme Arrighi (1998, p. 141) “o fator-chave 

a observar é que, no interior da economia capitalista mundial, por definição, os Estados 

não podem todos ‘se desenvolver’ simultaneamente, já que o sistema funciona graças à 

existência de regiões desiguais de núcleo orgânico e de periferia”.  

 
Esse sistema não pode ser concebido simplesmente como o espaço onde 
operam economias capitalistas com diversos níveis de desenvolvimento 
científico e tecnológico, com diversas composições orgânicas de capital e 
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diferentes níveis de produtividade. Esta visão oculta mais do que elucida. O 
sistema mundial capitalista é fundamentalmente uma unidade diferenciada 
onde se articulam, ao menos, duas formas de capitalismo: o desenvolvido e o 
dependente. Estas formas de capitalismo conformam uma unidade ao operar 
de maneira integrada e articulada de acordo com a lógica do capital e com 
busca por uma apropriação crescente de lucros. Mas o fazem de formas 
diferenciadas, em função de uma divisão de formas de capitalismo. Esta 
divisão não é outra coisa que a articulação de formas de reprodução de capital 
que impulsionam e permitem o desenvolvimento de umas economias, 
enquanto impulsionam o subdesenvolvimento de outras. No interior destas 
formas de capitalismo há uma diversidade de graus, seja de capitalismo 
desenvolvido, seja de capitalismo dependente (OSÓRIO, 2013, p. 528). 

 
No que se refere ao aspecto ecológico, pode-se afirmar, que essa engrenagem 

desigual se constitui num eficiente mecanismo para conter a pressão sobre os recursos 

naturais, sobretudo aqueles considerados como estratégicos para a manutenção do 

sistema-mundo. O capitalismo ao conter, mediante a perpetuação das relações de 

dependência econômica, a pressão sobre os recursos naturais, reduz o nível de produção 

e consumo da maioria da humanidade situada em países periféricos, aprofundando a 

condição de dependência econômica e energética desses países, impedindo a superação 

do seu subdesenvolvimento (FURTADO, 2001).  

Quanto aos recursos agroenergéticos, é isso que tem ocorrido, pois tal 

estratégia viabiliza um estoque de recursos naturais a ser consumido, tendo em vista a 

manutenção dos suntuosos padrões de vida das sociedades industrias mais avançadas.  Em 

termos termodinâmicos, o desenvolvimento desigual do capitalismo se expressa em 

termos de um balanço desigual de entropia/sintropia.  

Esse balanço, consiste de um mecanismo de saque direto ou indireto 

empreendido pelos países industrializados de energia e matérias-primas das “ilhas de 

sintropia”5, que as convertem em ordem (desenvolvimento) nesses últimos, produzindo 

entropia (desordem socioambiental) nos primeiros. 

 
A sociedade capitalista afluente possui um lado ordeiro ao Norte, e um lado 
desordeiro ou caótico ao Sul. Não parece ser possível espalhar pelo mundo 
inteiro um modo de vida e de trabalho, que, em primeiro lugar, se baseia em 
um elevado consumo energético e material, que, em segundo, precisa dispor 
de sistemas energéticos e de transformação material eficientes e inteligentes, 
e, que, em terceiro, precisa realizar e organizar nesta base, uma prática de vida 
europeia ocidental, com os correspondentes modelos ideológicos e de 
pensamento e instituições políticas e sociais reguladoras (ALTVATER, 1995, 
p.25) 

                                                           
5 Elmar Altvater (1995) se refere em seu livro: “O preço da riqueza: pilhagem ambiental e a nova 

(des)ordem mundial” às “ilhas de sintropia”, como espaços de ordem termodinâmica e ecossistêmica, 
destinados ao aproveitamento como fontes de recursos e/ou depósitos de rejeitos, em geral situados em 
países dependentes, de industrialização tardia e malsucedida, seja pelo mecanismo de endividamento 
externo ou pelos termos desiguais de troca entre países. 
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No que se refere à produção/apropriação dos recursos agroenergéticos, a 

geopolítica da energia impõe custos socioambientais, que são assumidos de maneira 

desigual pelos povos do campo. Países economicamente subalternos, acabam por se 

incumbirem da função de fornecedores mundiais de agrocombustíveis. Conforme a World 

Wide Fund for Nature – WWF, a imposição de uma demanda desproporcional de recursos 

naturais se deve: 

 
A uma combinação de fatores, principalmente ao fato de esses países serem 
capazes de adquirir e importar recursos de países de renda mais baixa, 
degradando assim a biodiversidade desses países e, ao mesmo tempo, 
mantendo a biodiversidade e ecossistemas remanescentes de seu próprio 
‘quintal’. [...]. Essa tendência pode ser catastrófica, não só para a 
biodiversidade, mas também para as pessoas que vivem nesses países. Embora 
todas as pessoas dependam, em última análise, dos serviços ecossistêmicos e 
dos bens naturais, as populações mais carentes do mundo são as que sentem 
mais diretamente o impacto da degradação ambiental. Sem acesso à terra, água 
limpa, alimentos, combustíveis e matérias-primas adequadas, as populações 
vulneráveis não são capazes de se libertar do ciclo de pobreza e prosperar 
(WWF, 2014, p. 18). 

 
Esse movimento é catastrófico, na medida em que as populações situadas 

nessas regiões, em condições vulneráveis de vida, são as que sentem mais diretamente o 

impacto dessa globalização perversa dos recursos naturais, sem os quais não são capazes 

de se libertar das condições de miséria e prosperar. Na América Latina, isso tem se dado 

através do redirecionamento político-econômico dos países, induzidos pelo capital 

financeiro a se especializarem na produção de commodities e insumos industriais 

(minerais, siderúrgicos, alimentos, celulose, agrocombustíveis e energia em geral), 

interrompendo/dificultando nessa região, o processo de diversificação produtiva 

(MANCIO; MOREIRA, 2012). 

O Brasil, por exemplo, na condição de país semiperiférico, tem sido alvo e ao 

mesmo tempo coparticipe desse movimento, em virtude de possuir um dos maiores 

potenciais do mundo para geração de energia renovável, sobretudo de agrocombustíveis. 

Conforme as diretrizes de política de agroenergia, o Brasil é o país do mundo que reúne 

o maior quantitativo de vantagens comparativas para liderar a agricultura de energia, 

apresentando diversidade de clima, exuberância de biodiversidade, e deter um quarto das 

reservas superficiais e subterrâneas de água doce (BRASIL, 2005). 

Assim, o país tem se concentrado estrategicamente em dispor de suas terras 

agrícolas, tendo em vista se inserir no biotrade mundial como fornecedor líder de etanol, 

agrodiesel e biogás. 



73 
 

 

 
As condições econômicas estão postas para que o agronegócio brasileiro 
incorpore o biodiesel como um de seus componentes de maior importância, 
somando-se ao etanol e às demais formas de agroenergia. As pressões sociais 
(emprego, renda, fluxos migratórios) e ambientais (mudanças climáticas, 
poluição) reforçam e consolidam essa postura, além de antecipar cronogramas. 
O Brasil tem uma série de vantagens que o qualificam a liderar a agricultura 
de energia e o mercado da bioenergia – o biomercado – em escala mundial. 
(BRASIL, 2006, p. 7). 

 
As vantagens ecológicas comparativas, são para o capital, possibilidades de 

ampliação da taxa de lucro, que se estabelecem em função dos diferenciais sociais e 

ambientais entre Estados-Nações, num sistema político e geográfico integrado de 

produção e troca. O sistema capitalista garante assim, a sua estrutura de reprodução 

espacial, produzindo espaço novo e mercados novos, onde os seus circuitos produtivos, 

comerciais e financeiros possam se expandir.  

 
O capitalismo apenas consegue escapar de sua própria contradição por meio 
da expansão. A expansão é, simultaneamente, intensificação (de desejos e 
necessidades sociais, de populações totais, e assim, por diante) e expansão 
geográfica. Para o capitalismo sobreviver, deverá existir ou ser criado espaço 
novo para a acumulação (HARVEY, 2006, p. 64). 

 
O mercado de commodities expressa esse processo de criação, visto que para 

se consolidar uma nova mercadoria, tem-se de negociar um conjunto de aspectos da 

commoditiy, passíveis de generalização global, permitindo o funcionamento da cadeia de 

produção desse valor de troca à distância. A commodity ambiental, por exemplo, possui 

uma dimensão nacional e internacional.  

Os padrões de produção e circulação que norteiam o mercado de commodities, 

exigem a globalização de critérios, interesses, acordos e instituições, que permitam ao 

mercado integrar transversalmente as distintas e plurais realidades nacionais. No que se 

refere a sua dimensão nacional, a commodity interfere nos valores e interesses nacionais, 

adequando os produtos locais à determinabilidade dos mercados globais (KATO, 2012; 

WILKINSON, 2011). 

Isso reflete o aprofundamento de uma das características marcantes do 

sociometabolismo do capital, já ressaltado por Marx 

  
A tendência de criar o mercado mundial está imediatamente dada no próprio 
conceito do capital. Cada limite aparece como barreira a ser superada. De 
início, o capital tem a tendência de submeter cada momento da própria 
produção à troca, e de abolir a produção de valores de uso imediatos que não 
entram na troca, i.e., justamente a tendência de pôr a produção baseada no 
capital no lugar de modos de produção anteriores, do seu ponto de vista, 
espontâneos e naturais. O comércio não aparece mais aqui com uma função 



74 
 

 

operando entre as produções autônomas para a troca do seu excedente, mas 
como pressuposto e momento essencialmente universais da própria produção. 
(MARX, 2011, p. 332). 

 
Em termos geopolíticos, essa produção de espaço novo significa a 

apropriação por parte dos países do núcleo da economia mundial, também por vias de 

acumulação primitiva, das reservas de recursos humanos e naturais de um ou mais países, 

utilizando-as como “mola de expansão” para o processo de acumulação de capital. Esses 

países que personificam a dominação do capital, acabam por “chutar a escada”6 

(CHANG, 2004) do desenvolvimento econômico das nações periféricas, mediante a 

imposição geopolítica de uma cartilha, a ser seguida pelas demais nações como suposta 

estratégia de superação do seu atraso socioeconômico.  

Em relação à questão da segurança energética global, essa geopolítica pode 

ser observada em momentos como a Conferência de Energia de Washington, realizada 

em fevereiro de 1974, quando se delineou um acordo referente ao Programa de Energia 

Internacional (PEI) que, por sua vez, determinou a criação da Agência Internacional de 

Energia. 

 
Na Europa, em 1974 foi criada a Agência Internacional de Energia (AIE), que 
instituía um mercado global de petróleo, buscava estabelecer uma maior 
cooperação entre os países consumidores e produtores de petróleo e 
possibilitava diretrizes para políticas energéticas. Dentre os objetivos iniciais 
da Agência destacam-se a preocupação com a segurança das fontes de energia, 
especialmente a garantia do fornecimento de petróleo; a execução de políticas 
visando à redução da dependência do petróleo importado, por meio de medidas 
de cooperação entre países e do desenvolvimento de fontes alternativas; e a 
realização de programas de incentivo à maior racionalização do uso de energia 
(FLEXOR, KATO, 2009, p. 6). 

 
A forma como se estabelecem as relações centro-periferia em nível global se 

dá, mediante o ajustamento da divisão internacional do trabalho em conformidade com 

as exigências – a energética é uma delas – dos principais centros da indústria moderna, 

transformando “parte do planeta num campo substancialmente agrícola de produção, para 

suprir a outra parte, que permanece um campo substancialmente industrial” (MARX, 

1967 apud HARVEY, 2005, p. 56). 

Como exemplo dessa reprodução semiperiférica do capital, observa-se a 

especialização primária das economias latino-americanas, que dispõem dos seus recursos 

                                                           
6 Expressão formulada no século XIX pelo economista alemão Friedrich List (1789-1846), em sua obra “O 
sistema nacional de economia política”, para sintetizar como os países desenvolvidos inviabilizaram a 
ascensão (pelas mesmas estratégias utilizadas em seu processo de desenvolvimento) das economias 
nacionais mais atrasadas, impedindo as mesmas de se desenvolver e concorrer em condições de igualdade. 
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naturais aos investidores estrangeiros, ávidos pelas possibilidades lucro com a 

insegurança energética, alimentar e com as questões ambientais em torno destas. Para 

Chesnais (1996, p. 47) “o papel cumprido pelos investimentos estrangeiros, desde o fim 

do século XIX, na determinação das especializações comerciais dos vários países ou 

regiões do mundo sempre foi menosprezado ou fortemente subestimado”.  

O Investimento Direto Externo – IDE, a partir dos anos de 1980, assume 

outros significados e outras formas, ao viabilizar diversas articulações, tais como: 

aquisições, fusões e parcerias, entre os grupos/setores industriais, comerciais e 

financeiros, demonstrando ser capazes de gerar novas capacidades tecnológicas, 

organizacionais e produtivas sobre os diferentes espaços.  

Assim, a financeirização das economias nacionais exerce um papel 

fundamental, em termos geográficos, para a reprodução espacial do capital – seja em nível 

local, regional, nacional ou internacional – haja vista a necessidade de “garimpar” espaços 

para extração de mais-valor. 

  
O capital é continuamente investido no ambiente construído com o fito de se 
produzir mais-valia e expansão da base do próprio capital. Mas, da mesma 
forma, o capital é continuamente retirado do ambiente construído de forma que 
ele possa se deslocar para outra parte e se beneficiar com taxas de lucro mais 
altas. A imobilização espacial do capital produtivo em sua forma material não 
é nem menos necessária do que a perpétua circulação do capital como valor 
(SMITH, 1988, p. 19). 

 
Isso só é possível num contexto de mundialização do capital, que para 

Chesnais (1996, p. 34): 

 
É o resultado de dois movimentos conjuntos, estreitamente interligados, mas 
distintos. O primeiro pode ser caracterizado como a mais longa fase de 
acumulação ininterrupta do capital que o capitalismo conheceu desde 1914. O 
segundo diz respeito às políticas de liberalização, de privatização, de 
desregulamentação e de desmantelamento de conquistas sociais e 
democráticas, que foram aplicadas desde o início década de 1980, sob o 
impulso dos governos Thatcher e Reagan. 

 
Depreende-se, dessa maneira, que a mundialização é um processo, a partir do 

qual “diversos Estados nacionais se subordinam à lógica do capital rentista mundializado, 

sendo obrigados a abrir mão das barreiras de proteção às suas economias e a permitir a 

livre movimentação de capitais financeiros” (OLIVEIRA; MOREIRA; MARQUES, 

2007, p. 4). O efeito da financeirização da economia sobre o espaço agrário é a sua 

estrangeirização, logo, a mercantilização nas bolsas de valores das terras agricultáveis e 

toda a biodiversidade a ser aproveitadas com a exploração dos agroecossistemas. 
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Teubal, (2008, p. 141) observa que  

 
Com efeito, em uma de suas acepções mais difundidas, a globalização remete 
à internacionalização financeira, industrial e comercial comandada por estas 
grandes empresas, que consideram o mundo em seu conjunto como mercado 
para seus produtos, a fonte de suas matérias-primas e de seus produtos 
semielaborados, assim como o espaço apropriado para suas transações de 
capital, ou fontes e mercados para seus investimentos. 

 
Na periferia do capitalismo mundial, os ciclos especulativos de apreciação da 

terra em áreas de floresta, tem se estabelecido para garantir a propriedade privada dessas 

reservas, tendo em vista a ampliação dos cultivos agroenergéticos de cana de açúcar e/ou 

soja, que concorrem fortemente para a redução da biodiversidade desses países e estresse 

da capacidade dos seres autótrofos em capturar CO² da atmosfera (YOUNG, 2004). 

Segundo o Índice Planeta Vivo, formulado pela World Wide Fund For Nature 

– WWF, cujos resultados estão apresentados no Relatório Planeta Vivo 2014, enquanto 

houve um aumento em biodiversidade (10%) em países de renda alta, ocorre por outro 

lado uma redução (18%) em países de renda média e um declínio expressivo e dramático 

(58%) em países de baixa renda. Pode-se afirmar que isso reflete a forma com que países 

de renda alta importam recursos, efetivamente terceirizando a perda de biodiversidade e 

seus impactos para os países de baixa renda (WWF, 2014, p. 17). 

Esse é um mecanismo viabilizador da agroexportação direta/indireta de 

recursos naturais, via “estrangerização” de terras (FERNANDES, 2013) e 

commoditização (KHALILI, 2009) dos recursos naturais. Esses processos são ensejados 

pelo capital nos países de economia dependente/semiperiféricos e em conformidade com 

as expectativas de lucro dos investidores externos, determinadas em função dos 

diferenciais sócio-espaciais de cada nação. 

A produção capitalista do espaço agrário empreendida nesses países, tem sua 

determinabilidade referenciada na dinâmica da mundialização financeira, mas viabilizada 

em cada país com aquiescência do Estado. Este, através de políticas nacionais de 

desenvolvimento agrário e agrícolas, estrategicamente territorializadas, concorre para a 

mercantilização de parcelas crescentes de terra e recursos naturais de toda ordem em 

nome da reprodução ampliada do capital. 

A política de expansão agroenergética, que se espraia pela semiperiferia do 

sistema-mundo, é mais uma variável a chamar atenção para o caráter extraterritorial da 

questão agrária. Isso exige a necessidade de se extrapolar as particularidades e 

contradições, características da questão agrária especifica de cada nação, para se 
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compreender os fenômenos agrários no âmbito da totalidade dialética, que é o 

desenvolvimento mundial do capitalismo na agricultura.  

As qualificações do espaço agrário brasileiro, se constitui num pressuposto 

fundamental para a imposição global dos condicionamentos espaciais do capital, que 

culminam, por exemplo, na onda de especialização agroenergética de territórios 

camponeses nos mais diversos países. Entretanto, a crise energética e a questão da 

produção agroenergética é assumida nacionalmente de forma alienada, como um assunto 

estritamente político-econômico, como uma vantajosa oportunidade de inserção no 

agronegócio de energia. 

 Os países de clima tropical e dotados de considerável biodiversidade são os 

que despontam como mais vantajosos para a produção de agrocombustíveis e que tem 

esboçado a importância estratégica dessa nova commodity para as suas balanças 

comerciais e para a sua competitividade mundial futura em geração de energia. No caso 

do Brasil, isso está implícito nos investimentos e envolvimentos público-privados, entre 

2004 e 2014, na elevação da eficiência técnico-produtiva e econômico-financeira da 

cadeia produtiva do agrodiesel. 

 
A convicção sobre a viabilidade de se atingir objetivos econômicos, sociais, 
ambientais e estratégicos com a cadeia produtiva do biodiesel, uma vez que a 
demanda por fontes de energia renovável é crescente no Brasil e no mundo e o 
País tem plenas condições de atender parte significativa dessa demanda. De 
fato, a vocação natural do Brasil é a agregação de valor à produção primária, 
sendo o biodiesel uma dessas possibilidades, talvez a melhor delas e a mais 
promissora, porque a demanda de energia vai durar enquanto o mundo estiver 
se desenvolvendo (RODRIGUES, 2006, p. 19). 

 
Apesar de apresentar-se como economia dita em desenvolvimento, o Brasil 

corrobora a sua condição semiperiférica ao assimilar as diretrizes do capital no tocante às 

ações do Estado sobre os territórios rurais. Em detrimento das implicações ambientais da 

produção de agrocombustíveis e sob o pretexto de promover o desenvolvimento regional, 

criando condições para a territorialização do agronegócio de energia, a política 

agroenergética brasileira tem gerado conflitos entre perspectivas e projetos agrários de 

desenvolvimento territorial. 

O viés neodesenvolvimentista e neoextrativista da política de brasileira de 

agrodiesel, tem concorrido para viabilizar o expansionismo seletivo do capital sobre o 

espaço agrário. As nações inseridas de forma subordinada no âmbito da divisão 

internacional do trabalho, são levadas a dispor de crescentes parcelas de terra agrícola, 
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culminando na territorrialização do agronegócio e na desterritorialização ou 

descaracterização dos sistemas produtivos camponeses. 

Diante dessa conflitualidade, a análise da política de agrodiesel brasileira, no 

contexto da questão energética, da commoditização da natureza e da emergência do novo 

padrão de especialização periférico primário-exportador, requer ainda uma abordagem 

acerca da implicação da relação orgânica entre Estado e o agronegócio brasileiro sobre a 

agricultura de caráter camponês. Para tanto, isso exige situar a questão no contexto da 

realidade política, econômica e espacial do país.  

O caso brasileiro, permite lançar tal perspectiva, principalmente, a partir da 

espacialização do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel – PNPB, através 

do qual o agronegócio de energia tem se territorializado do cerrado à caatinga, sob a 

pretensão de se constituir num vetor de política de inclusão social da agricultura 

camponesa e de desenvolvimento regional para o Nordeste.  
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3 “AGRO” VERSUS BIODIESEL: PARADIGMAS AGRÁRIOS DE 

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

 

3.1 Base neodesenvolvimentista da Política de agrodiesel brasileira 

 

Entre os anos de 2003 e 2014 no Brasil, é atribuída aos agrocombustíveis uma 

importância estratégica para as ações governamentais voltadas à questão regional e ao 

desenvolvimento agrário, a partir da integração da agricultura camponesa em uma política 

pública nacional de produção e uso do agrodiesel. Isso caracteriza o contexto político-

econômico brasileiro neodesenvolvimentista, marcado por traços da onda de 

especialização neoextrativista, que tem se observado dentre os países latino-americanos, 

como forma de ação do Estado no sentido do ajustamento ao novo padrão de 

especialização primário-exportador e como tentativa de superação do modelo neoliberal 

de crescimento econômico (MILANEZ; SANTOS, 2013). 

A política brasileira de agrodiesel se caracteriza como neodesenvolvimentista 

por indicar a intensão de diversificar a economia agrária, tornando-a mais complexa e 

funcionalmente integrada (associação entre agronegócio e agricultura camponesa), 

centrada no dinamismo do setor agroindustrial (primário/secundário) e neoextrativista por 

se organizar em função da exploração de campos agroenergéticos, tal qual os campos de 

extração de combustíveis fósseis, espacialmente extensos, como é o caso dos 

monocultivos de soja. 

O neodesenvolvimentismo é um discurso e prática política emergente, “é um 

fenômeno recente e localizado, indissociável das particularidades da economia e da 

política brasileira na segunda metade dos anos 2000. Sua repercussão não ultrapassa as 

fronteiras da ‘província’ e, mesmo no seu interior, circunscreve‑se a pequenos círculos 

acadêmicos” (SAMPAIO Jr., 2012, p. 678). 

Em uma leitura crítica, ele diz respeito a uma transformação das relações entre 

Estado e capital, não representando um paradigma da descontinuidade da estratégia de 

crescimento neoliberal, mas um retorno, sob um novo contexto econômico global, às 

formas de planejamento social e coordenação do crescimento econômico inspiradas no 

antigo desenvolvimentismo (BOITO Jr., 2012).  

Por definição, nessa perspectiva, o neodesenvolvimentismo se constitui numa 

espécie de neoliberalismo reformado, um modelo onde busca-se o “compromisso entre, 

de um lado, as diretrizes estratégicas do liberalismo (na realidade, o Modelo Liberal 
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Periférico) e, de outro, a atuação ativa do Estado com foco na função estabilizadora” 

(GONÇALVES, 2012, p. 662). 

Quanto ao neoextrativismo tomado da mesma forma como um modelo de 

desenvolvimento focado no crescimento econômico, Gudynas (2012, p. 130-131) define-

o como sendo aquele, no qual: 

 
Las exportaciones y las inversiones se han vuelto mucho más importantes, y 
dentro de ellas, los recursos naturales tienen un papel más destacado. Esta 
situación se debe en buena medida a la expansión del llamado «extractivismo», 
que incluye actividades como la explotación minera o petrolera, o los 
monocultivos intensivos. El extractivismo se caracteriza por la explotación de 
grandes volúmenes de recursos naturales, que se exportan como commodities 

y dependen de economías de enclave (que pueden estar localizadas, como los 
campos petroleros o las minas, o bien ser espacialmente extendidas, como el 
monocultivo de soja). 

 
Essas duas vertentes políticas, convergem no sentido do processo de 

ajustamento, através do Estado e das classes dominantes, de economias dependentes 

como a brasileira ao ordenamento financeiro mundial do capital e ao novo padrão de 

especialização primário-exportador. Elas concorrem, por meio de diversos mecanismos, 

para potencializar a debilidade do desenvolvimento das economias (semi)periféricas 

(ÓSÓRIO, 2013). 

Santos (2011a) também corrobora isso, afirmando que os impulsos de 

crescimento em economias regionais abertas, geralmente provem de fora, sob a forma de 

demandas por especialidades regionais. E uma vez que, de acordo com esta abordagem, 

os países subdesenvolvidos carecem de capital nacional, eles são compelidos a abrir suas 

portas ao capital estrangeiro. 

A política nacional de agrodiesel é parte do projeto neodesenvolvimentista 

brasileiro, sintetizado pelas ações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social – BNDES, voltadas para a articulação e viabilização do crescimento econômico 

nacional sustentado via investimentos, que resultem ao mesmo tempo em 

desenvolvimento sustentável, redução da vulnerabilidade externa do País, elevação da 

competitividade da economia brasileira, com geração de emprego, redução das 

desigualdades sociais e regionais (BNDES, 2014).  

Segundo Kato (2012, p. 178), o BNDES lançou: 

  
O Programa da Apoio Financeiro e Investimentos em Biodiesel que consistiu 
na participação do banco em até 90% para os produtores com selo combustível 
social e em até 80% para os que não possuem e o FINAME para a aquisição 
de máquinas e equipamentos que usem pelo menos 20% da mistura de 
biodiesel com prazos de amortização maiores e redução de taxas de juros. 
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Do ponto de vista estratégico do projeto neodesenvolvimentista em relação 

ao “velho”, um diferencial a se destacar é o planejamento político-administrativo, de certa 

forma descentralizado, acerca da identificação e ação governamental sobre as deficiências 

e desigualdades regionais. Esse processo iniciado nos anos de 1980, “implicou em 

descentralização dos papéis dos atores ditos regionais, assim como das decisões e dos 

investimentos públicos” (FILHO, 2010, p. 12). 

Mudanças estruturais são impostas aos territórios nacionais, como forma de 

adaptação das suas economias ao fenômeno do novo padrão de especialização primário-

exportador, baseado no ordenamento flexível do uso das terras agricultáveis, o que tem 

sido empreendido como projeto de Estado, mas que resulta no bloquei do 

desenvolvimento capitalista nacional (CEPÊDA, 2012; SAMPAIO Jr., 2012).  

A sutileza do neodesenvolvimentismo característico dos programas do 

governo Luiz Inácio “Lula” da Silva (2003 – 2006 e 2007 – 2010) e Dilma Rousseff (2011 

– 2014 e 2015 – 2017), é a política de crescimento econômico associada, em certa medida, 

a mecanismos de reparação social e de transferência de renda, operados sem prescindir 

dos limites e condicionamentos dados pelo modelo econômico neoliberal ainda vigente 

no país, tão essenciais à flexibilização das barreiras nacionais à lógica rentista do capital 

financeiro transnacional. Assim, tem-se buscado conciliar os pontos “positivos” da 

política neoliberal, com pontos “positivos” da antiga política nacional-

desenvolvimentista (SAMPAIO Jr., 2012). 

Experimenta assim uma espécie de versão suavizada do ajustamento da 

economia brasileira aos imperativos do capital financeiro, caracterizada por: estabilidade 

monetária, austeridade fiscal e monetária, ausência de discriminação contra o capital 

internacional, com metas, programas e grandes projetos nacionais destinados à aceleração 

do crescimento econômico, modernização agrícola, política pró-industrialização, papel 

regulador e estabilizador do governo e sensibilidade social. (BOITO Jr., 2012). 

Em detrimento da independência produtiva a ser buscada via recomposição 

das bases da acumulação capitalista nacional e promoção do segmento exportador da 

indústria, tal política, no entanto, tem se convertido numa revitalização do segmento 

agroexportador (MANCIO; MOREIRA, 2012; MOREIRA; MAGALHÃES, 2014). Essa 

reorientação produtiva, tem se dado sob a forma de um processo de reprimarização da 

economia brasileira, que consiste na decisão em priorizar a exportação de produtos 

primários em detrimento de produtos manufaturados (CARVALHO; CARVALHO, 

2011). 
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[...] estudos empíricos indicam que, nos últimos anos, ao invés de uma 
economia diversificada, complexa e funcionalmente integrada, centrada no 
dinamismo do setor secundário, conforme defendido pelo 
neodesenvolvimentismo, observa-se um movimento de insulamento de setores 
econômicos e redes ou cadeias de produção de alta competitividade – 
intensivos em recursos naturais – e o ‘desaparecimento’ de outros, o que se 
traduz em simplificação, tendo como eixo dinâmico os segmentos de 
commodities primárias (MILANEZ; SANTOS, 2013, p. 16). 

 
A processo de reprimarização contextualiza-se às determinações globais 

impostas estruturalmente pelo capital em decorrência da sua crise financeira, energética 

e alimentar. Do ponto de vista financeiro, tal fenômeno está atrelado à forte apreciação 

cambial experimentada pela economia brasileira, como decorrência da crise financeira 

mundial deflagrada em 2008, que se traduziu em depreciação do dólar até 2011 e 

consequente queda das exportações de bens manufaturados.  

Esse cenário também repercutiu elevando os preços das commodities no 

mercado futuro internacional, o que serviu como mais um fator indutor da reprimarização, 

permitindo ao país relativa resiliência econômica num cenário de recessão mundial entre 

2008 e 2011, pois compensou em certa medida o déficit da balança comercial. 

 
A agricultura foi significativa para que o Brasil superasse a crise financeira, 
mantendo os preços elevados das mercadorias agrícolas e proporcionando 
incentivos para aumentar a produção, o que fez com que o país alcançasse uma 
média de 3,5% de crescimento no PIB real entre 2005 e 2013. Porém, desde 
2011, a economia não passou dos 2% ao ano, comparado com mais de 8% na 
China e mais de 5% na Índia (OECD/FAO, 2015, p. 5). 

 
Países de economia dependente e semiperiféricos como o Brasil, são 

condicionáveis em cenários de crise mundial, sobretudo no diz respeito à crise de 2008, 

que se traduziu também numa crise de insegurança alimentar, a buscar oportunidades de 

impulsão de sua economia, centrando-se em suas vantagens comparativas ambientais em 

produção de commodities ambientais, cultivos flexíveis e agroextrativismo. As 

descobertas ou intensificação da exploração de reservas de recursos naturais, tais como: 

a reserva petrolífera Pré-Sal e a ampliação da fronteira agrícola da soja e da cana-de-

açúcar na direção da ampliação produtiva de agrocombustíveis, tem se encarregado de 

delinear a inserção da economia nacional na divisão internacional do trabalho. 

De acordo com Carvalho (2012, p. 6), 

 
Nos marcos do ajuste brasileiro aos processos de expansão do capital é nítido 
o privilegiamento dos interesses dos segmentos vinculados ao agronegócio. No 
caso da questão do campo, o privilegiamento do agronegócio, do hidronegócio, 
do agrotóxico, das hidroelétricas, secundarizando os interesses dos 
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trabalhadores, no âmbito da Agricultura Familiar, no tocante à Reforma 
Agrária, amplamente concebida, à Segurança Alimentar, à Preservação 
Ambiental. 

 
Nos marcos da crise mundial de acumulação de capital estrutural, adotar uma 

estratégia neoextrativista, aproveitando-se da consequente elevação do preço das 

commodities, permite a determinadas economias tradicionalmente agroexportadoras, 

apostar em taxas maiores de crescimento econômico e no seu transbordamento para o 

resto da sociedade. A despeito das especificidades político-econômicas, que caracterizam 

as estratégias de desenvolvimento das economias semiperiféricas, o neoextrativismo 

segue um perfil muito similar, conforme o que tem se procedido na América Latina. 

 
Este neoextractivismo se caracteriza por mantener, e incluso profundizar, la 
extracción minera y petrolera, sea por un aumento en los rubros clásicos o por 
la incorporación de nuevos recursos [...]. A su vez, el modo extractivista de 
organizar la producción se expande a otros sectores, en particular los 
monocultivos de exportación. El Estado juega un papel mucho más activo que 
en el extractivismo clásico, sea por una participación directa (por ejemplo, por 
medio de empresas estatales como la petrolera venezolana pdvsa) o por medios 
indirectos (asistencias financieras, subsidios, apoyos en infraestructura, etc.). 
El neoextractivismo va más allá de la propiedad de los recursos, sean estatales 
o no, ya que termina reproduciendo la estructura y las reglas de funcionamiento 
de los procesos productivos capitalistas, volcados a la competitividad, la 
eficiencia, la maximización de la renta y la externalización de los impactos 
sociales y ambientales. El empresariado transnacional no desaparece, sino que 
reaparece bajo otros modos de asociación, tales como la migración a contratos 
por servicios en el sector petrolero o joint-ventures para la comercialización 
(tal como sucede, por ejemplo, en Bolivia). Se mantiene así una inserción 
internacional subordinada a la globalización, en la que los países siguen siendo 
tomadores de precios, no coordinan entre sí la comercialización de sus 
productos y defienden la liberalización del comercio global. Esto explica el 
apoyo de varios gobiernos progresistas a las instituciones de gobernanza global 
(como la Organización Mundial de Comercio, omc), así como el estancamiento 
de la integración regional dentro de América del Sur. Entretanto, el contexto 
global de altos precios de varios commodities y su demanda sostenida, junto 
con otros factores indicados antes, refuerzan los incentivos para promover el 
extractivismo (GUDYNAS, 2012, p. 132-133). 

 
Diante da insegurança energética e da preocupação das economias centrais 

em garantir o seu suprimento de recursos naturais, investir em commodities ambientais, 

para países dotados de vantagens comparativas no setor primário como o Brasil, tem se 

constituído numa tentativa de enfrentamento dos efeitos deletérios da depressão 

econômica internacional sobre suas economias. Sobre o espaço agrário, essa 

mercantilização dos recursos naturais, se processa a partir da territorialização do 

agronegócio, na forma de vultosos investimentos públicos e privados convertidos em: 

obras de infraestrutura hídrica, logística e programas de desenvolvimento.  
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Centrado em novos arranjos produtivos territoriais, esse paradigma 

agrodesenvolvimentista promove a desterritorialização camponesa ou a sua integração 

subordinada às cadeias produtivas do agronegócio, adotado como modelo de progresso 

por excelência para o campo (BRAVO, 2007). Enquanto modelo de desenvolvimento, o 

agronegócio se caracteriza como 

 
Um complexo de sistemas que compreende agricultura, indústria, mercado e 
finanças (tecnologia, leis, produção simbólica). O movimento desse complexo 
e suas políticas formam um modelo de desenvolvimento econômico controlado 
por corporações transnacionais que trabalham com um ou mais commodities e 
atuam em diversos outros setores da economia. Compreendemos que essa 
condição confere às transnacionais do agronegócio um poder extraordinário 
que possibilita a manipulação dos processos em todos os sistemas do 
complexo.  (WELCH; FERNANDES; 2008, p. 48).  

 
Segundo esse moldelo, o Estado brasileiro tem atendido aos interesses dos 

grupos de investidores internacionais, levando adiante o financiamento de projetos 

conservadores de desenvolvimento agrário, como: expansão de perímetros irrigados para 

fruticultura de exportação, territorrialização do agronegócio de energia via polos de 

produção de agrodiesel, exploração de jazidas de minerais, inclusive radioativos, 

destinados a uma demanda externa crescente por essas commodities mais sofisticadas. 

No que diz respeito à agricultura, conforme a OECD/FAO (2015, p. 9): 

 
O Brasil tornou-se o segundo maior exportador de produtos agrícolas e 
agroalimentares do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, passando para o 
quarto lugar no ano 2000. Em 2013, as exportações agrícolas do Brasil 
(conforme definido pela OMC) totalizaram US$ 89,5 bilhões (cerca de 9% do 
total mundial), comparado com US$14,3 bilhões no ano 2000 (4,5% do total 
mundial). A parcela de exportações agrícolas na renda total das exportações 
aumentou de 25% para 36% no mesmo período. 

 
No contexto do neodesenvolvimentismo agrícola, mascara-se com o discurso 

da inclusão social e mitigação das desigualdades regionais, o caráter conservador do 

desenvolvimento, ainda preservado e voltado aos interesses do capital nacional e 

internacional associado ao agronegócio. Abstrai-se em nome do crescimento econômico, 

os mecanismos e estruturas de reprodução da segregação social e subordinação do 

campesinato aos complexos agroindustriais.  

Essa versão acerca do desenvolvimento nacional, inverte a realidade de tal 

maneira, que não se percebe a reversão neocolonial, por detrás dessa ideologia do 

progresso. 

 
Perdem-se os elos inextrincáveis entre presença dominante do capital 
internacional, vulnerabilidade externa estrutural, desindustrialização e 
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especialização regressiva das forças produtivas. Desaparecem os nexos entre 
burguesia dos negócios, especulação mercantil e financeira como base da 
acumulação capitalista, dependência estrutural da exportação de commodities 

e revitalização do latifúndio e do extrativismo — estruturas típicas da 
economia colonial (SAMPAIO Jr., 2012, p. 682). 
 

Isso ocorre às custas de fortes impactos regionais, visto que acentua a 

fragmentação e espoliação territorial de diversos povos no interior do “Estados-colônia” 

brasileiro. A ampliação da taxa de lucro, é buscada, a partir da elevação da taxa de mais-

valia absoluta e relativa, possível de ser extraída das forças produtivas contidas em cada 

território assimilado pelo circuito do capital.  

Segundo o Laboratório Estado, Trabalho, Território e Natureza – ETTERN7,  

 
O que se observa no campo, no Cerrado, na zona costeira, no Pantanal e na 
Amazônia brasileira é a expansão do capital sobre terras e territórios 
tradicionalmente ocupados por grupos sociais que – alguns mais, outros menos 
- logravam escapar da mercantilização integral de seu modo de vida. A chegada 
de grandes projetos nesses espaços vem acompanhada de promessas de 
emprego, melhoria da qualidade de vida e oferta de serviços públicos 
(ETTERN, 2011, p. 21). 

 
Subjacente a esse projeto neodesenvolvimentista, está a velha teoria da 

modernização como “solução” para os graves problemas de inclusão social e dinamização 

capitalista da economia agrária (SAMPAIO Jr., 2012). Os agentes públicos e privados 

dos projetos do capital, agem espacialmente de forma seletiva, em função das 

composições espaciais mais vantajosas para a extração de mais-valia. É aí que o 

desenvolvimento geográfico do capital, se traduz territorialmente na produção de espaços 

de inclusão capitalista e de exclusão social. 

 
Atualmente, um conjunto de pontos e manchas, nos territórios de países 
periféricos, são lugares da produção e das trocas globalizadas de commodities 

agrícolas. Estas áreas selecionadas passam por inúmeras metamorfoses, uma 
vez que são extremamente susceptíveis à incorporação de tecnologias 
modernas. Isto se deve, em grande parte, ao fato de possuírem uma quantidade 
pequena de pedaços de tempo materializados, permitindo uma rápida difusão 
do capital novo, podendo responder rapidamente aos interesses de grandes 
corporações ligadas a produção agrícola no Brasil. Configuram-se verdadeiras 
regiões funcionais, a partir da reunião, num mesmo lugar, de fatores produtivos 
especializados em algum setor da economia ou algum produto de importância 
mundial. As cidades do campo fazem parte desse mesmo fenômeno. É através 
dessa especialização regional produtiva que se alcança a tão almejada 
competitividade (TOLEDO, 2007, p. 8). 

 

                                                           
7 ETTERN – Laboratório Estado, Trabalho, Território e Natureza do Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano e Regional (IPPUR/UFRJ). 
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Do ponto de vista do que se pode denominar aqui como uma geografia do 

desenvolvimento, a política neodesenvolvimentista e neoextrativista, se caracterizam 

como vestes ideológicas do capital, que compreendem espaço e território agrário, como 

plataformas de recursos naturais e receptáculos de investimentos públicos e privados 

(GUDYNAS, 2012). Dessas plataformas, esperam-se retornos financeiros 

correspondentes à escala de investimentos nelas incorporados. 

No caso da realidade brasileira, são essas duas perspectivas de 

desenvolvimento que tem norteado, o caráter da política pública de produção e uso do 

agrodiesel. Dotado de uma estrutura agroindustrial para a produção de agrocombustíveis, 

considerada um componente de alta densidade do agronegócio, o país dispõe de um 

invulgar mercado consumidor interno e revela vantagens comparativas para ser 

considerado no médio e longo prazo, o principal player do biotrade em vias de 

consolidação internacional (BRASIL, 2005a). 

Aceitas as premissas de esgotamento das reservas mundiais de petróleo, o 

aumento tendencial previsto de 1,7% na demanda por energia para o período entre 2000 

e 2030 e a pressão social pela substituição dos combustíveis fósseis, o marco da ampliação 

da exploração de agrocombustíveis é a Política Nacional de Agroenergia e a Política de 

produção e uso do agrodiesel.  

Os pressupostos desse direcionamento político se encontravam presentes já 

em discussões acerca do programa de governo do Partido dos Trabalhadores no período 

de 2001-2002, quando já se propunha, no âmbito do conteúdo programático para a política 

energética brasileira, um modelo de desenvolvimento, que incluísse setores 

historicamente marginalizados. Abria-se dessa maneira os precedentes para o que viria a 

ser o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel – PNPB, diferindo-se 

mundialmente como o único programa governamental no setor agroenergético dotado de 

uma meta social pré-definida.  

A relação entre a produção de agrodiesel e a questão do desenvolvimento 

regional, foi sendo maturada aos poucos, desempenhando o então presidente Luiz Inácio 

“Lula” da Silva, particular papel na coordenação política da conflitualidade inerente ao 

universo agrário brasileiro, que já se esboçava no âmbito do desenho institucional do 

programa, decorrente dos interesses contrários da agricultura familiar de caráter 

camponês e aqueles próprios do segmento do agronegócio (KATO, 2012).  

A estratégia de redução das desigualdades regionais, se centra na dinamização 

econômica de municípios da Região Nordeste, mediante reparos sociais via instrumentos 
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de incentivo econômico e de assistência técnica ao cultivo de oleaginosas em territórios 

camponeses. Nela, as empresas produtoras de agrodiesel associadas ao governo estadual 

e federal, têm investido na modernização dos processos de trabalho agrícola, tendo em 

vista a adequação capitalista da unidade de produção familiar camponesa às metas de 

produtividade exigidas por esse complexo agroindustrial emergente. 

Esse padrão produtivo, que se tenta incutir no agricultor camponês, expressa 

uma atualização do projeto agrário de modernização conservadora, concebido e efetivado 

durante o governo ditatorial militar.  

 
Modernização conservadora tem sido a expressão correntemente utilizada para 
qualificar a intervenção da ditadura no campo. Popularizou-se na imprensa, em 
rodas parlamentares, nos meios técnicos e acadêmicos. Conforme esclarecem 
estudiosos, se convencionou conceituar assim, um padrão capitalista de 
agricultura, que modificou as relações de produção, sem alterar o regime 
fundiário (MARTINS, 2008, p. 49). 

 
Contudo, essa concepção de progresso e modernidade no campo, baseada na 

ação planejada do Estado nacional, tem suas raízes no paradigma da Questão Regional, 

concebido em 1956 pelo Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste – 

GTDN e que foi posteriormente levado adiante e de forma mais férrea durante o período 

ditatorial (MARTINS, 2008).  

Tal perspectiva pressupõe que um dos problemas do desenvolvimento da 

Região Nordeste é baixo grau de dinamização capitalista da economia agrária no 

semiárido. Martins (2008) afirma, que essa concepção de desenvolvimento é permeada 

por duas ideias centrais, que lhe conferem o tom conservador: a primeira, seria a 

organização de uma agricultura empresarial, baseada na convicção de que o 

subdesenvolvimento teria raízes no atrasado setor agrícola; e a segunda, consistiria da 

visão do subdesenvolvimento como uma doença social.  

Caberia assim, ao Estado promover dinamização capitalista do espaço 

agrário, como a forma mais eficiente de combate à seca, fome, analfabetismo e pobreza. 

Para os projetos de desenvolvimento conservadores, que adotam essa estratégia de forma 

inflexível, os camponeses são compreendidos de forma subalterna e não como sujeitos 

dos seus territórios, por isso expropriáveis.  

No pensamento e ações de matiz desenvolvimentista, a imagem do sertão 

inaugurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) é traduzida 

por adjetivos, como: primitivo, atrasado, tradicional, rudimentar, vulnerável, débil e 

inadequado. Daí a ação regional do Estado prever projetos de desenvolvimento para a 
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transformação e a modificação da fisionomia da região, com a formação de empresas 

agrícolas de elevada produtividade, a eliminação do setor de subsistência e o surgimento 

de unidades produtivas, cuja eficiência depende em última instância, da assistência 

técnica e financeira (MARTINS, 2008). 

 
Os projetos são apresentados como uma decisão já tomada para a população 
da região e muito de sua força política provém justamente daí, do fato de 
projetarem-se fora da história, como um fato, um dado, um estado de coisas 
inelutável, que é preciso aceitar sob a pena de se estar negando a 
inexorabilidade do “desenvolvimento” (ETTERN, 2011, p. 21) 

 

Eles são compreendidos como elo periférico da cadeia de suprimento do 

complexo agroindustrial do agrodiesel, resumidos à condição de beneficiários do PNPB, 

a serem amparados assistencialmente em sua carência e vulnerabilidade, mas não 

emancipados das condições de subalternidade que a estrutura agrária historicamente lhes 

impõe. No entanto, os dilemas estão para além da dinamização capitalista das áreas 

interioranas no semiárido e da superação do suposto caráter arcaico e tradicional da 

agricultura camponesa.  

Eles se referem antes “à estrutura socioeconômica e política montada, há 

séculos, nessa região. A causa do atraso do Nordeste está na sua formação histórica” 

(BACELAR, 2001, p. 76). Ainda em relação às iniciativas públicas voltadas para sanar 

as vulnerabilidades da Região Semiárida (RSA) e superar sua rigidez estrutural ao 

desenvolvimento, Ferreira (2009, p. 11, grifo nosso) observa que 

 
Associadas à ausência de respostas criativas, na expressão de Schumpeter, 
voltadas para o desenvolvimento local, tem-se um círculo vicioso de 
reprodução capitalista incipiente e de manutenção da extensa pobreza humana 
e de fragilidade ambiental. [...]. Em outros termos, o que se está querendo 
afirmar é que antes das limitações econômicas ou ambientais subsiste uma 
cultura política cuja característica principal é a indistinção entre a coisa pública 
e a coisa privada, em termos de apropriação material e simbólica na 
constituição do poder local. [...]. O processo de desenvolvimento, além da 
referida construção institucional, requer da população alvo sua 
participação ativa, não somente como força de trabalho qualificada, que 
não deixa de ser importante, mas, também, como força criativa e cidadã. 
 

Bacelar (2001, p. 83, grifo nosso), enfatiza as conclusões de Celso Furtado 

sobre o desenvolvimento da região nordeste, particularmente nas áreas semiáridas, onde 

se sugere que: 

 
No Nordeste, para enfrentar mesmo a questão regional, tem-se que distribuir 
dois ativos importantes, ou não adianta. E os ativos que sugere distribuir são: 
terra e educação. Enquanto não se mexer na estrutura fundiária, 
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enquanto não se promover o acesso da população a conhecimento, não 
será equacionada a tragédia regional.  

 
A questão da região semiárida, não tem como ser trabalhada de forma teórica 

e prática, sem levar em consideração a dinâmica da ordenação territorial e os paradigmas 

de desenvolvimento, que norteiam as ações dos sujeitos por detrás desse ordenamento. 

No cerne do PNPB reside, tal como nas demais políticas públicas de desenvolvimento 

agrário, uma espécie de abstração das limitações estruturais as quais têm sido submetidas 

as unidades camponesas de produção, minando ao longo do tempo, a sua capacidade de 

apropriação da riqueza socialmente produzida.  

São processos que impõem limitações, como: 

 
A baixa produtividade das culturas tradicionais de subsistência, deterioração 
crescente dos solos, insuficiência dos serviços governamentais e não-
governamentais, deficiências na coordenação dos programas governamentais 
para o setor e baixo grau de organização dos produtores, o que impede o seu 
desenvolvimento sustentável” (LIMA et al., 2008, p. 3).  

 
Além da fragilização direta e material, ocorrem ainda processos como a 

integração agricultor camponês-empresa capitalista, mediados pelas políticas públicas no 

sentido de fragilizar a racionalidade e o modo de ser e viver característicos da agricultura 

camponesa, cooptando-os pelo capital. No âmbito do PNPB, Estado e empresas 

produtoras de agrodiesel, valendo-se da implementação verticalizada e centralizada do 

programa, empreendem um modelo de desenvolvimento territorial contraditório com a 

lógica de produção e o modo de vida das populações camponesas. 

Diante dessa constatação, é essencial compreender o paradigma hegemônico 

por detrás do desenvolvimento territorial, empreendido pelo PNPB, como estratégia de 

redução das desigualdades regionais. Contrapô-lo ao paradigma camponês, que considera 

a propositura de outra orientação para o desenvolvimento e uso das forças produtivas no 

campo e a construção de outro modo de produção é, portanto, fundamental para análise 

aqui desenvolvida (FERNANDES, 2005). 

 

3.2 Território e planejamento: estratégia e instrumento do capital 

 

No contexto neodesenvolvimentista, a visão territorial tem ganho destaque no 

âmbito do planejamento de políticas de desenvolvimento regional, como uma espécie de 

estratégia para dirimir conflitos de interesse entre classes sociais antagônicas e assim, 

atingir objetivos político-ideológicos. 
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A valorização dos territórios, ou da ‘localização do desenvolvimento’ chama-
nos a atenção para alguns aspectos teóricos relacionados a distintas 
perspectivas que renovam os fundamentos da promoção do desenvolvimento 
por meio de políticas públicas. Dentre estes, identificamos a revalorização da 
dimensão espacial da economia e a afirmação da ‘governança territorial’ como 
meio para tornar atores sociais agentes dos processos de elaboração e 
implementação de políticas públicas (MDEIROS; DIAS, 2011, p. 13). 

 
Nos termos do BNDES, a utilização do território como estratégia de 

desenvolvimento, significa: 

   
[...] promover as oportunidades de desenvolvimento econômico e social nas 
áreas de influência de projetos, por meio do apoio coordenado a ações e 
investimentos de diversas naturezas, priorizados com base no planejamento e 
pactuação territorial e na atuação integrada do empreendedor, do poder 
público e demais agentes interessados. [...] atuação visa à atenuação dos 
desequilíbrios intrarregionais e à desconcentração do desenvolvimento no 
território, enfocando as meso e microrregiões menos desenvolvidas do país. 
[...] O foco principal é o apoio a políticas que promovam a inclusão 
socioprodutiva de empreendedores, agricultores familiares, assentados da 
reforma agrária e de populações beneficiadas pelo Programa Bolsa-Família. 
(BNDES, 2014, p. 21-22, grifo nosso).  

 
Sobre o sentido ideológico e não cientifico que a economia tradicional tem 

dado à questão do planejamento, Santos (2011, p. 20), afirma que:  

 
A nova ciência espacial deveria, portanto, basear suas reflexões numa ciência 
econômica a-espacial. Foi assim que se chegou ao paradoxo de uma ciência 
regional desprovida da natureza e do homem. Seja ela chamada de analise 
regional, de ciência regional, de economia espacial, de geografia ou de 
urbanismo, o capitalismo dela se beneficia. Na verdade, não se trata de uma 
ciência enquanto tal, mas de uma verdadeira ideologia espacial, que muda de 
acordo com as necessidades do sistema. 

 
A ação neodesenvolvimentista do Estado, tem assim, repercussões sócio-

espaciais, pois como toda política econômica, implica planejamento, cuja função lhe 

atribuída tem sido a de “racionalizar a estrutura interna de dominação e dependência, a 

fim de ajustá-la aos interesses do sistema e não exclusivamente aos interesses da região 

dominante” (BOISIER, 1972 apud SANTOS, 2011b, p. 21).  

Através do planejamento, promove-se grandes transformações espaciais ao se 

modernizar os setores produtivos tradicionais, incorporar melhorias de infraestrutura, 

estabelecer novos padrões de organização da atividade econômica e demais medidas 

voltadas a viabilizar e promover a entrada de capital e sua difusão no espaço. As políticas 

de desenvolvimento são ações do Estado sobre o espaço, que se constituem num sistema 

de técnicas, essencial à identificação do caráter da produção espacial. 
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A aplicação de um dado sistema de técnicas no espaço geográfico depende da 
disponibilidade e da escolha desse sistema pelos agenciamentos sociais. A 
aplicação da técnica reflete uma série de interações no espaço, advindas da 
esfera política, econômica e cultural, isto é, advindas da sua formação 

econômica social. Inversamente, as inovações e mudanças dos sistemas 
técnicos também provocam transformações nas instancias sociais e no próprio 
caráter da formação econômica social. Qualquer mudança no sistema técnico 
é capaz de provocar reestruturações no meio geográfico, podendo torná-lo 
palco de conflitos e tensões (GEIGER, 2003, p.38).  

 
No espaço agrário, tem se observado a ocorrência de uma onda de acréscimos 

técnicos de toda ordem, como: infraestruturas de irrigação, barragens, portos, aeroportos, 

ferrovias, rodovias, hidrovias, redes de energia elétrica, refinarias, dutos, 

telecomunicações, além de semoventes e insumos ao solo, cuja função é ajustar o espaço 

para a penetração geográfica do capital. 

 
Ao longo do tempo, um novo sistema de objetos responde ao surgimento de 
cada novo sistema de técnicas. Em cada período, há, também, um novo arranjo 
de objetos. Em realidade, não há apenas novos objetos, novos padrões, mas, 
igualmente, novas formas de ação. Como um lugar se define como um ponto 
onde se reúnem feixes de relações, o novo padrão espacial pode dar-se sem que 
as coisas sejam outras ou mudem de lugar. É que cada padrão espacial não é 
apenas morfológico, mas, também, funcional. Em outras palavras, quando há 
mudança morfológica, junto aos novos objetos, criados para atender a novas 
funções, velhos objetos permanecem e mudam de função (SANTOS, 2006, p. 
61-62). 

 
Sob o estágio técnico-científico-informacional em que se encontram as forças 

produtivas, a produção de novos padrões espaciais permite o capital financeiro se deslocar 

mundialmente com fluidez e seletividade de uma região para outra. Entretanto, é o Estado 

nacional quem dispõe de meios políticos e institucionais, para efetivar a adoção de novos 

padrões de reprodução espacial do capital ao tornar seus territórios funcionais à 

acumulação de capital. 

 
São as intervenções do governo que produzem efeitos duradouros sobre a 
vantagem competitiva das nações quando direcionadas para melhorar a 
competitividade sistêmica, na medida em que criam um ambiente mais 
favorável para a operação das empresas: melhoria na infraestrutura social e 
econômica, qualificação dos recursos humanos, sistema de financiamento e 
tributário, estabilidade política. Portanto, embora o capital esteja livre para 
voar, é o Estado quem fornece as condições para o seu pouso, revalorizando o 
território para manter antigos investimentos ou para atrair novos. (CATSRO, 
2005, p. 238-239). 

 
Dispor de uma estrutura de comando político, seja em nível nacional ou 

internacional, que garanta e viabilize a reprodução do capital, é fundamental para a 

perpetuação do seu sociometabolismo. Para se reproduzir, o capitalismo sempre requereu 

a apropriação extraterritorial de mais recursos. Para isso, pressupõe avançar na 
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demarcação de espaços, nos quais o circuito da acumulação possa estabelecer de forma 

generalizada o território do capital, cujas fronteiras nem sempre são facilmente 

visualizadas e delimitáveis. 

Sobre o caráter espacial da reprodução ampliada do capital, Rosa Luxembrgo 

chamou atenção para a implicação da relação do capital com a natureza, que se traduz na 

decomposição dos territórios de formas naturais8 de organização social ou a sua 

transformação em novos territórios da produção de mercadorias, como resultado do 

desenvolvimento do capitalismo na agricultura. 

 
O capital não pode existir sem contar com a presença dos meios de produção 
e da força de trabalho de toda parte; para o desenvolvimento pleno de seu 
movimento de acumulação ele necessita de todas as riquezas naturais e da força 
de trabalho de todas as regiões do globo. Uma vez que de fato e em sua maioria 
estas se encontram ligadas às formas de produção pré-capitalistas – que 
constituem o meio histórico de acumulação do capital –, daí resulta a tendência 
incontida do capital de apossar-se de todas as terras e sociedades 
(LUXEMBURGO, 1985, p. 250-251). 

 
Sobre essa extraterritorialidade, Mészàros (2011, p. 250) esclarece que “a 

tentativa de ir além de suas possibilidades é a marca da relação do capital também com 

as condições elementares de reprodução sociometabólica, no intercâmbio absolutamente 

inevitável da humanidade com a natureza”. O peso das exigências – nunca antes tão 

severas – de eficiência e produtividade impostas pelo capital a cada Estado-nação, permite 

a apropriação extensiva e intensiva das riquezas naturais localizadas nas mais diversas 

regiões do globo.  

Os agenciamentos espaciais do Estado, nesse sentido, são igualmente 

importantes quando se trata da disposição dos seus recursos territoriais ao capital.  

 
Ao contrário do que se repete impunemente, o Estado continua forte, e a prova 
disso é que nem as empresas transnacionais, nem as instituições supranacionais 
dispõem de força normativa para impor, sozinhas, dentro de cada território, sua 
vontade política ou econômica. [...] É o Estado nacional que, afinal, regula o 
mundo financeiro e constrói infraestruturas, atribuindo, assim, a grandes 
empresas escolhidas, a condição de sua viabilidade (SANTOS, 2000, p. 77). 

 
No campo desses agenciamentos, se encontram as políticas públicas de 

desenvolvimento, cujo modus operandi descentralizado atende à necessidade de 

                                                           
8 São economias pré-capitalistas. Na Europa ocidental, onde o sistema capitalista se originou se 
caracterizavam pelos resquícios da organização feudal, das corporações de profissionais urbanos e da 
produção simples de caráter estritamente camponês/artesanal. No restante do mundo, se tratavam de 
formações socioeconômicas tradicionais do tipo comunal ou tribal de camponeses, artesãos, caçadores 
coletores, com traços feudais, servis ou congêneres 



93 
 

 

flexibilização e homogeneização espacial dos territórios, para onde os investimentos 

hospedeiros se destinam, se convertendo em políticas de subdesenvolvimento.  

 
A serviço do planejamento a economia perdeu seu status cientifico e se tornou 
simples ideologia, cujo fito é persuadir Estados e povos das vantagens daquilo 
que passou a ser chamado desenvolvimento: a venda da ideologia do 
crescimento aos Estados, a imposição de uma ideologia de sociedade de 
consumo às populações. Ambas combinadas induzem ao capital estrangeiro e 
à aceitação de um só parâmetro aplicável à economia, à sociedade, à cultura, à 
ética; em suma, à dependência e à dominação; à dominação através da 
dependência (SANTOS, 2011b, p. 15).  

 
O desenvolvimento do capital se apropria do planejamento, como meio de 

empreender, através das formas geográficas, a diluição dos limites territoriais à sua 

mundialização, pois Raffestin (1993, 153-154) esclarece que:  

 
Falar de território é fazer uma referência implícita à noção de limite que, 
mesmo sendo traçado, como em geral ocorre, exprime a relação que um grupo 
mantém com uma porção do espaço. A ação desse grupo gera, de imediato, 
a delimitação [...]. Sendo a ação sempre comandada por um objetivo, este 
é também uma delimitação em relação a outros objetivos possíveis. [...]. 
Isso nos conduz a considerar os limites não somente do ponto de vista linear, 
mas também do ponto de vista zonal. [...]. De fato, muitos limites são zonais 
na medida em que a área delimitada não é, necessariamente, a sede de uma 
soberania fixada de forma rígida, mas a sede de uma atividade econômica ou 
cultural que não se esgota bruscamente no território, mas de maneira 
progressiva.  

 
Entretanto, uma compreensão economicista, tem dado forma ao entendimento 

sobre o território no campo das políticas públicas de desenvolvimento. Nessa perspectiva, 

a abordagem territorial é encarada como instrumento de ordenamento do espaço para 

investimentos públicos e privados, quando o Estado e corporações tem como objetivo, 

intervir de forma seletiva sobre o espaço, alterando modos de vida em nome da 

modernização homogeneizante do capitalismo. 

 
O tema do desenvolvimento rural conceituado a partir da perspectiva ou 
enfoque territorial é relativamente recente no debate acadêmico e aparece 
tendo como fundamento teórico a noção de ‘territorialização do 
desenvolvimento’, que busca compreender o papel das especificidades locais 
frente às estratégias de globalização econômica. [...]. Sob essa perspectiva, 
abordagens territoriais do desenvolvimento implicam considerar variados 
aspectos que constituem os territórios que, por definição, são marcados pela 
singularidade, entendida não como isolamento ou abandono da relação 
local/global, mas sim como afirmação das peculiaridades locais em face do 
caráter homogeneizante da globalização (MEDEIROS; DIAS, 2011, p. 13-14). 

 
A abordagem territorial do desenvolvimento, como tem sido aplicada, 

circunscreve-se ao universo de inúmeros outros exemplos de teorias, que conforme 

Santos (2011b), contribuíram para conformação do que o autor denomina de ciência 
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regional a serviço da difusão facilitada do capital. Ele chama atenção para as categorias 

econômico-espaciais, como: economias externas, economias/deseconomias de escala, 

cuja função é justificar cientificamente arranjos espaciais, cujo princípio e a finalidade é 

a promoção da expansão capitalista.  

Essa observação é particularmente fundamental, quando no atual momento 

global de insegurança energética, alimentar e ambiental, se dissemina a mundialização 

dos recursos naturais, estrategicamente necessários para a acumulação de capital, mas 

localizados em territórios de povos tradicionais.  

 
A problemática ambiental nos defronta com os desafios relativos aos estoques 
de recursos materiais e energéticos e a questão fundamental da sua utilização 
no longo prazo, o que impõe uma revalorização da dimensão territorial, 
regional e espacial. Não nos havíamos precavido quanto à dimensão física da 
problemática econômica, ou seja, que na realidade os fluxos monetários usados 
pelos economistas eram, em última instância, a consequência de mudanças no 
meio ambiente natural tal como no ambiente construído (SUNKEL; LEAL, 
1985 apud LEFF, 2009, p. 29).  

 
A dimensão espaço-territorial da problemática ambiental é ampliada e 

legitimada assim, como uma estratégia de apropriação ou de governança sobre os recursos 

naturais, sobretudo quando a partir dos anos de 1990 ampliam-se “os processos de 

globalização da economia e liberalização comercial (agrícola) e reforma do Estado” 

(BONNAL; CAZELLA; DELGADO, 2011, p. 36).  

Para Santos (2006, p. 51) o território é compreendido como “um conjunto 

indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de 

ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se 

dá”. Godelier, 1984 apud Costa (2007, p. 56) converge, ampliando a compreensão acerca 

do território como “uma porção da natureza e, portanto, do espaço sobre o qual uma 

determinada sociedade reivindica e garante a todos ou a parte de seus membros, direitos 

estáveis de acesso, de controle e de uso com respeito à totalidade ou parte dos recursos 

que aí se encontram e que ela deseja e é capaz de explorar”. 

O território, considerado como dimensão do espaço conformada pela natureza 

e pelo homem, se expressa antes de tudo, como produto da ação consciente do trabalho 

do homem. Nos termos de Marx (2011, p. 408) significa um “comportamento em relação 

à terra – território – como condição natural de produção, com a qual ele se relaciona como 

sua própria existência inorgânica; como laboratório de suas forças e domínio de sua 

vontade”. 
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Os seres humanos ao mesmo tempo em que intervém e controlam, em certa 

medida, as forças da natureza exterior, produzindo os meios para sua existência material, 

transformam-na em espaço de sociabilidade, de identidades e racionalidades, derivadas 

da interação material e imaterial com a terra. 

 
Aquilo que chamamos terra é um elemento da natureza inexplicavelmente 
entrelaçado com as instituições do homem. Tradicionalmente, a terra e o 
trabalho não são separados: o trabalho é parte da vida, a terra continua sendo 
parte da natureza, a vida e a natureza formam um todo articulado. A terra se 
liga, assim, às organizações de parentesco, vizinhança, profissão e credo – 
como a tribo e o templo, a aldeia, a guilda e a igreja (POLANYI, 1988, p. 199). 

 
Para além da instintiva relação das demais espécies com o seu meio natural, 

a produção do espaço pelo ser humano se dá mediante o trabalho, concebido aqui como  

 
Processo de que participam o homem e a natureza, processo em que o ser 
humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercambio 
material com a natureza. Defronta-se com a natureza como uma de suas forças. 
Põe em movimento as forças naturais de seu corpo – braços e pernas, cabeça e 
mão –, a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma 
útil à vida humana. Atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a, 
ao mesmo tempo modifica sua própria natureza (MARX, 2011, p. 211). 

 
Dessa concepção de trabalho como ação mediadora da produção espaço-

territorial, deriva a territorialidade como essência do território, aquilo que o define como 

tal. A territorialidade aqui é compreendida como a consciência coletiva, a identidade 

estabelecida entre a natureza interior e exterior aos seres humanos. Ela caracteriza o 

comportamento socioespacial, a partir da relação metabólica, que em primeira instância 

é puramente material e para depois se manifestar sob outros aspectos imateriais, como: 

espiritual, simbólica, cultural, dentre outros. 

 
Sem dúvida, sempre que houver homens em interação com um espaço, 
primeiramente transformando a natureza (espaço natural) através do trabalho, 
e depois criando continuamente valor ao modificar e retrabalhar o espaço 
social, estar-se-á também diante de um território, e não só de um espaço 
econômico: é inconcebível que um espaço que tenha sido alvo de valorização 
pelo trabalho possa deixar de estar territorializado por alguém (SOUZA, 2000, 
p. 96). 

 
 Marx (2004, p. 116) chama atenção para o caráter da universalidade do 

próprio homem, como algo que aparece praticamente na universalidade, que ele faz de 

toda a natureza como seu corpo inorgânico  

 
1) como imediato meio de vida; e igualmente 2) como objeto material e 
instrumento da sua atividade vital. A natureza é o corpo inorgânico do homem, 
ou seja, a natureza na medida em que não é o próprio corpo humano. O homem 
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vive da natureza, ou também, a natureza é o seu corpo, com o qual tem de 
manter-se em permanente intercâmbio para não morrer. Afirmar que a vida 
física e espiritual do homem e a natureza são interdependentes significa apenas 
que a natureza se inter-relaciona consigo mesma, já que o homem é uma parte 
da natureza.  

 
O desvirtuamento dessa concepção de território, é o que objetiva os 

representantes do interesse do capital no âmbito político-institucional, visto que para os 

fins de planejamento das políticas que atendem aos interesses capitalistas, necessário se 

faz o apartamento dos elementos – homem e natureza –, permitindo acerca dessa 

categoria:  

 
[...] o controle político do debate público para a construção de teorias, métodos, 
metodologias e ideologias que visam o controle territorial. A geografia política 
do debate amplo que está acontecendo hoje em toda a América Latina revela 
uma “monocultura institucional”, ou seja, a construção das referências teóricas 
para as definições de desenvolvimento territorial tem como ponto de partida e 
de chegada o pensamento consensual (FERNANDES, 2013, p. 218-219). 

 
Para a mainstream do planejamento de políticas públicas, os territórios são 

“espaços organizadores de funções econômicas, onde se iniciam, desenvolvem-se e 

potencializam-se processos relacionais de estruturação produtiva, originando 

materialidades econômicas particulares, em cujo contexto de funcionamento, as 

referências de ordem local podem ser significativas” (REIS, 1992 apud SHNEIDER, 

2004, p. 104). 

 
Na geografia econômica, um território é definido essencialmente a partir das 
atividades produtivas [estabelecidas ou a se estabelecerem nele]. A principal 
particularidade deste enfoque é considerar que as relações de proximidade 
entre os atores econômicos podem induzir um efeito sinergético, criando uma 
vantagem comparativa em relação ao exterior. A reflexão em torno do 
desenvolvimento econômico territorial pode se desdobrar, então, em duas 
preocupações: a compreensão dos fenômenos de concentração territorial de 
empresas e seus efeitos econômicos e sociais, de um lado, e a construção de 
projetos econômicos territorializados, de outro (BONNAL; CAZELLA; 
DELGADO, 2011, p. 38).  

 
No Brasil neodesenvolvimentista, o olhar territorial no âmbito da formulação 

e implementação das políticas públicas, sobretudo as direcionadas ao meio rural, tem 

ampliado o seu espaço de discussão e de disputa por hegemonia de conceito nos últimos 

anos. No contexto da descentralização político-administrativa, tornou-se comum essa 

perspectiva espacial de atuação, como um vetor de atenuação ou reparo dos desequilíbrios 

regionais e desconcentração das ações de planejamento do território nacional, focando 

nas meso e microrregiões menos desenvolvidas do país (BNDES, 2014). 
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No período pós-neoliberal ou neodesenvolvimentista ampliaram-se as disputas 
por políticas públicas como parte das ações que determinam o 
desenvolvimento territorial rural no Brasil. Enquanto no período 
desenvolvimentista o governo aparecia como o propositor dos planos nacionais 
de desenvolvimento, no período atual as partes interessadas da sociedade 
(stakeholders), como as corporações, organizações e movimentos 
socioterritoriais têm participado cada vez mais na formulação de políticas 
públicas. Se lança mão, nessa perspectiva, da visão territorial, como forma 
geográfica de abordagem integrada das dinâmicas regionais e socioambientais. 
Entretanto, em um cenário global que determina a especialização regional de 
produtos agrícolas, o projeto neodesenvolvimentista de busca pela 
competitividade internacional, concorre para um desvirtuamento do sentido da 
abordagem territorial do desenvolvimento, assimilando os condicionamentos 
do capital financeiro sobre a produção do espaço agrário (FERNANDES, 
2015, p. 381).  

 
Do ponto de vista do ambiente institucional, os órgãos planejadores, 

formuladores ou formadores de opinião acerca das políticas para o desenvolvimento rural, 

comungam de um pensamento genérico, quase único ou muito semelhante em relação a 

essa questão. O Centro Latino-americano para o Desenvolvimento Rural (RIMISP), por 

exemplo, define o desenvolvimento territorial rural, como: 

 
Un proceso de transformación productiva e institucional de un espacio rural 
determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural. [...] La transformación 
productiva tiene el propósito de articular competitiva y sustentablemente a la 
economía del territorio con mercados dinámicos, lo que supone cambios en los 
patrones de empleo y producción de un espacio rural determinado. El 
desarrollo institucional tiene como objetivo estimular la concertación de los 
actores locales entre sí y entre ellos y los agentes externos relevantes, así como 
modificar las reglas formales e informales que reproducen la exclusión de los 
pobres en los procesos y los beneficios de la transformación productiva 
(SCHEJTAMN; BERDEGUÉ, 2004, p. 30). 

 
Para o Ministério do Desenvolvimento Agrário: 

 
O enfoque territorial é uma visão essencialmente integradora de espaços, atores 
sociais, agentes, mercados e políticas públicas de intervenção. Busca a 
integração interna dos territórios rurais e destes com o restante da economia 
nacional, sua revitalização e reestruturação progressiva, assim como a adoção 
de novas funções e demandas. [...]. Portanto, a meta fundamental do 
desenvolvimento sustentável dos territórios rurais é estimular e favorecer a 
coesão social e territorial das regiões e dos países onde ela é empregada como 
elemento harmonizador dos processos de ordenamento (regulação 
descendente), e de desenvolvimento (reação ascendente), das sociedades 
nacionais (BRASIL, 2003c, p. 26). 

 
Em uma apreensão tão abstrata, quase passa despercebida a ideologia da 

classe dominante implícita em sua elaboração. A própria definição de Desenvolvimento 

Territorial Rural (DTR) é um território de disputa entre os Paradigmas do Capitalismo 

Agrário (PCA) e da Questão Agrária (PQA).  
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Para o primeiro, a abordagem essencialmente “integradora e harmonizadora” 

confere a essa categoria econômico-espacial, uma espécie de sentido eufêmico, como 

uma figura de estilo e de discurso político (FENRNANDES, 2005). Assim, ela é 

destituída de substância, pois a ela parecem não estar associados o espaço e o homem, de 

forma que funciona convenientemente para os fins de acomodação dos conflitos de classe 

pela hegemonia ideológica, através de atores, na elaboração das políticas públicas de 

desenvolvimento agrário. 

No entendimento de Santos (2011, p. 20) “sempre que a economia divorcia o 

homem do capital, tipificado pelos meios de produção, e desassocia o capital do próprio 

espaço que ele modifica, suas formulações estão destituídas do espaço e do homem”. Esse 

é um recurso para redirecionar pensamentos, desviar discussões consideradas como 

ideologizadas pelos segmentos conservadores da sociedade e tentar com isso, formar 

consensos sobre determinados assuntos e problemáticas já consolidadas, bem como 

harmonizar interesses de classe antagônicas no campo de forças desnivelado das políticas 

públicas de desenvolvimento agrário (FERNANDES, 2005). 

Essa formulação econômico-espacial, tem servido ao esvaziamento do debate 

acerca das problemáticas e entraves estruturais, que integram o universo da questão 

agrária no Brasil, como: a concentração fundiária, os processos de subordinação do 

campesinato por integração vertical/horizontal aos complexos agroindustriais do 

agronegócio e a disputa por políticas públicas de DTR. Se faz pertinente, portanto, para 

os fins da analise aqui desenvolvida, se discutir qual paradigma de DTR subjaz a política 

brasileira de produção e uso do agrodiesel. 

 

3.3 Paradigmas agrários e os polos de territorrialização do PNPB 

 

O PNPB tem servido à difusão de investimentos nacionais e estrangeiros no 

espaço agrário, através de polos de produção, formas geográficas de organização da base 

produtiva para a produção de matérias-primas pela agricultura camponesa. O projeto 

Polos de Produção de Biodiesel (PPB) é a metodologia de planejamento e implementação 

territorial do PNPB.  

Ele delimita a função territorial de cada um dos atores sociais, articulados de 

forma a garantir a aquisição da matéria-prima da agricultura camponesa para a produção 

do agrodiesel (figura 12). Seu propósito é promover o desenvolvimento territorial rural 

(DTR) nas microrregiões mais vulneráveis, facilitando o acesso de agricultores 
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camponeses “às políticas públicas, às tecnologias e à capacitação adequada às regiões do 

país com potencial de implantação do projeto” (BRASIL, 2011, p. 8). 

 

Figura 13 – Projeção e operacionalização da estratégia territorial do PNPB. 

 
Fonte: BRASIL, 2011. 

 

Santos (2011, p. 190) ao salientar a ação dissimulada (com fins de inclusão 

social) das formas geográficas sobre o mundo rural, observa, que: 

  
As formas correntes de ação em áreas rurais ajustam-se neste esquema geral. 
Programas oficiais garantem empréstimos a pequenos proprietários de terra 
para a compra de sementes, fertilizantes, equipamentos etc. e encorajam a 
comercialização e a administração modernas. Isto é feito sob o pretexto de 
ajudar a solucionar problemas de abastecimentos de alimentos e de pobreza 
rural, mas a finalidade verdadeira é modernizar a economia rural e aumentar a 
composição técnicas e orgânica do capital na agricultura. O desencadeamento 
dos mecanismos de “ajuda” logo eleva a necessidade de mais    

 
A estratégia de DTR do Estado neodesenvolvimentista associado ao capital, 

é de empreender um reformismo social, sintetizado na promessa de geração de bem-estar 

de forma complementar ao mercado. Esse mecanismo de “ajuda”, eleva a necessidade de 

capital na agricultura, seja na produção ou noutras atividades, não fazendo outra coisa 

senão ajudar os já favorecidos (SANTOS, 2011b).  

No que se refere ao agrodiesel, a aposta é que ele se constitua num vetor de 

DTR, devido à potencialidade de alteração da organização de mercados incompletos e/ou 

imperfeitos, como são definidos os produtos da agricultura camponesa. No caso das 

microrregiões semiáridas do Brasil, o empenho em se organizar territorialmente um 

agronegócio da mamona para ampliar a produção dessa oleaginosa, se deve à intenção de 

formar novos circuitos de comercialização, que estimulem a concorrência entre 
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agricultores e abram um conjunto de possibilidades para se escapar do atravessamento 

comercial tradicional (ABRAMOVAY, 2008). 

O DTR do capitalismo agrário, negligencia o antagonismo de classe entre os 

atores institucionais representantes do agronegócio e do campesinato, pois entende que 

os problemas atinentes à dependência socioeconômica dos agricultores camponeses são 

aspectos conjunturais do desenvolvimento do capitalismo. Assim, são ignoradas as 

tensões entre essas duas classes, relativas às reformas estruturais no campo, que de fato 

produziriam modificações na distribuição de riqueza e no modo de produção da 

agricultura (FERNANDES, 2005; FERNANDES 2013; GONÇALVES, 2012). 

Concebido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA como “uma 

das principais estratégias para contribuir, com foco microrregional ou territorial, com a 

promoção da inclusão social de agricultores familiares na cadeia produtiva do biodiesel, 

por meio da produção de oleaginosas” (BRASIL, 2011, p. 38). Os PPB se centram na pró-

atividade de uma empresa capitalista (figura 13), cuja participação é essencial ao processo 

de dinamização econômica que decorre do projeto territorial do PNPB, pois em torno do 

agente empresarial, se mobilizam e organizam agricultores camponeses para a 

consecução da produção de oleaginosas para agrodiesel. 

 

Figura 14 – Atores sociais no Programa Nacional de Produção de Biodiesel. 

 
Fonte: Abramovay e Magalhães, 2007. 
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O MDA, “por meio de consultores, mobilizava os principais atores de cada 

recorte territorial como sindicatos, prefeituras, EMATERs, empresas, bancos, ONGs 

entre outros, com o objetivo de articulá-los em torno de uma cadeia produtiva de 

oleaginosas para biodiesel” (KATO, 2012, p. 182). Os defensores do PCA, argumentam 

sobre a importância desse modelo de DTR, pois segundo sua análise, a inclusão das 

representatividades sociais nos colegiados territoriais, tem privilegiado a incorporação da 

“diversidade de forças sociais ligadas ao que poderíamos grosso modo chamar de ‘classes 

subalternas’” (MEDEIROS; DIAS, 2011, p. 21), em detrimento da inclusão dos 

segmentos empresariais. 

Sobre isso, Abramovay et al. (2006, p. 20) argumenta, que: 

  
[...] por um lado, muitos dos interesses dos agricultores familiares encontram-
se aí representados por meio de suas organizações formais. Por outro, porém, 
esta representação não é nem de longe suficiente para estimular o surgimento 
de projetos voltados à valorização dos recursos específicos das regiões tutais. 
Ao contrário, a lógica de representação da política não estimula a aparição de 
organizações que se voltam para a inovação e aprendizagem. Sua base material 
opõe-se objetivamente a sua ambição supostamente territorial e confia suas 
ações a um conjunto de pequenos projetos em que suas organizações 
representativas participam, mas cujo impacto é irrisório. Mais que isso: o 
desenvolvimento rural brasileiro contemporâneo não está assentado numa 
opção estratégica capaz de agregar energias de amplos setores sociais e de um 
conjunto consistente de atores governamentais, privados e profissionais e 
associativos. Esta é a raiz de uma lógica de funcionamento por pequenos 
projetos cuja relevância é ínfima.  

 
Para esse paradigma, não há desenvolvimento fora da lógica do agronegócio, 

eleito como modelo único de catalisação das potencialidades locais do meio rural. O 

modelo dos PPB pode ser entendido como uma derivação da teoria dos polos de 

crescimento, uma das contribuições da ciência regional para difusão espacial do capital 

(SANTOS, 2011b), que se definem “como uma unidade produção, ou conjunto de 

unidades, que cria efeitos sobre a região através de encadeamentos, agindo na forma de 

unidade motriz do meio” (BENINTEZ apud FILHO, 2010, p. 47).  

Para Santos (2011b), os polos de crescimento da maneira como são 

assumidos, são modismos que negligenciam o conteúdo da sua teoria em favor da sua 

forma de implementação e sua real compreensão, em favor de técnicas e modelos, que só 

comprometem uma análise teórica mais cuidadosa. Eles não são garantia de que as 

grandes indústrias, intensivas em capital, de fato e necessariamente são dinâmicas e 

geradoras de economias externas, visto que esse efeito não é exclusivo de empresas de 

grande porte, sendo plausível a geração de crescimento econômico sem polos e fora da 

lógica da integração camponesa ao agronegócio.  
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É por essa concepção economicista de DTR, que os agricultores camponeses 

são cooptados por um frágil empoderamento e inclusão social. Eles são reduzidos de 

sujeitos da transformação à condição de “coparticipes” da acumulação de capital, 

submetidos a uma estrutura de governança, que os relega à condição de subalternidade 

no âmbito dos processos de tomada de decisão. O empoderamento é um conceito que tem 

sido apropriado como mecanismo legitimador de práticas muito diversas, pouco ou não 

“empoderadoras”. Para Romano (2008, p. 240) 

 
O empoderamento invocado pelos bancos e agencias de desenvolvimentos 
multilaterais e bilaterais, por diversos governos e também ONGs, com muita 
frequência vem sendo usado, principalmente, como um instrumento de 
legitimação para continuar fazendo, em essência, o que antes eles faziam. [...]. 
Ou para controlar, dentro dos marcos por eles estabelecidos, o potencial de 
mudanças impresso originalmente nessas categorias e propostas inovadoras. 

 
O mais próximo que se pode afirmar sobre a capacidade dos colegiados 

territoriais na gestão dos PPB de promover o empoderamento e inclusão das forças sociais 

do campesinato (Via Campesina; Movimento dos trabalhadores Rurais Sem-terra – MST; 

Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA), diz respeito à sua participação no comitê 

gestor estadual como articuladores da mobilização dos agricultores e à sua resistência dos 

à proposta de monocultivo de mamona, que não suplantou o sistema consorciado de 

cultura oleaginosas com culturas alimentares de milho e feijão (COOPTRACE, 2011). 

Para a constituição dos PPB, é levado em conta, antes de mais nada, a atuação 

e/ou interesse de atuação de empresas detentoras do Selo Combustível Social, para só 

então se considerar características locais, como: a presença de agricultores camponeses 

com vocação para o plantio de oleaginosas; a identidade coletiva territorial; a presença de 

áreas zoneadas e consideradas aptas para o plantio de oleaginosas e; a presença de atores 

sociais, políticos e econômicos interessados no desenvolvimento desta cadeia produtiva. 

A sua implementação e coordenação territorial (figura 14) é gerida por 

conselhos e comitês representativos, que teoricamente envolvem os diversos atores 

contemplados pelo programa. No semiárido cearense, esse modelo de territorialização da 

política pública está representado pelos diferentes estágios da gestão social do Programa 

Biodiesel no Ceará, o qual é abrangido pelo PNPB. Segundo o MDA, “esses polos se 

definem como espaços geográficos compostos por diversos municípios, com a presença 

de agricultores familiares, produtores ou potenciais produtores de matérias primas para 

fins de produção de biodiesel nos termos do PNPB” (BRASIL, 2011, p. 38). 
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Figura 15 – Níveis da Gestão Social do Programa Biodiesel no Ceará. 

 
Fonte: SDA, 2014. 

 

Nessa perspectiva, o território representa apenas um recorte estabelecido em 

função das necessidades de controle social e da acumulação de capital, como define 

Gómez, 2007 apud Silva e Silva (2012, p. 6): 

 
O território do desenvolvimento territorial está cortado à medida das 
necessidades de controle social e da reprodução capitalista. [...] O território 
que se vende como base de um consenso fundamentado na identidade e nos 
interesses comuns é apenas um recurso a mais, uma variável que deve 
valorizar-se para conseguir um bom desempenho econômico e a capacidade de 
competir no mercado. [...] o território, sob este paradigma desenvolvimentista, 
converte-se num recurso que deve ser valorizado e vendido. 

   
É o território do ajustamento político propugnado pelo PCA, que produz 

espaços de exclusão ou de inclusão social precária da agricultura camponesa, a partir da 

difusão do capital no espaço agrário como resultado de políticas públicas de 

subordinação, tal e qual o Programa Biodiesel do Ceará e o PNPB em âmbito nacional 

(FERNANDES, 2013; FERNANDES, 2003). O território enquanto estratégia do capital, 

consiste assim, de uma “espécie de ‘zona neutra’, onde se procederia construir um 

definido consenso em busca de uma ideia harmônica de desenvolvimento” 

(FERNANDES, 2005, p. 2). 

Consenso este, sobre o que “importa de fato” para os ideólogos do PCA 

quanto à eficácia social das políticas públicas de desenvolvimento rural, que são 

disputadas no campo da elaboração teórica, no debate político e no ambiente institucional, 

para diminuir a importância da questão da propriedade da terra como entrave da liberação 
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das potencialidades socioeconômicas da agricultura camponesa, dirimindo com isso, as 

conflitualidades e esvaziando o debate acerca do aprofundamento da complexidade da 

questão agrária no Brasil no século XXI. 

 
Essa corrente teórica considera que os problemas relacionados à questão da 
terra, do campo e da cidade, do capital e do trabalho familiar, serão resolvidos 
pelo desenvolvimento do capitalismo. Dentro dessa visão de mundo, não há 
questão agrária. E a sua negação está no fato desta ser insolúvel na sociedade 
capitalista. Contudo, se é possível negar a questão, é impossível esquivar-se de 
seus efeitos, como por exemplo: a diferenciação social e a renda capitalizada 
da terra, que produzem a expropriação e a miséria (FERNANDES, 2003, p. 
13).  

 
Contribuições teóricas da ciência regional, como a Teoria dos Polos de 

Crescimento, têm servido de inspiração e suporte aos modelos de DTR associados ao 

PCA. Assim, mais importante que a equidade na distribuição da terra, é o planejamento 

espacial de arranjos institucionais, que motivem a dinâmica capitalista dos territórios 

rurais. Sobre isso Veiga (2001, p. 46), defende que:  

 
O que é importante frisar é que a viabilidade econômica de unidades produtivas 
de pequeno porte é menos determinada pela área disponível do que pelas 
possibilidades de acesso à educação e a convenientes inovações tecnológicas, 
pela localização, pelo entorno institucional, pela qualidade do solo etc. A 
obsessão pela área do estabelecimento costuma ofuscar as relações sociais que 
correspondem às formas econômicas. Isto é, a constante oposição e 
coexistência entre os arranjos familiares e patronais que estiveram no centro 
de todos os tipos de agropecuária comercial que o mundo conheceu nos últimos 
duzentos anos. 

 
Mas, esquece que é a obsessão pelos arranjos e formas econômicas 

artificialmente modelados pelos planejadores do progresso e do desenvolvimento, que 

ofuscam e subestimam as potencialidades territoriais de segmentos de classe como a 

agricultura camponesa ao submeterem a sua dinâmica à órbita de “empresas ou industrias-

motrizes” (FILHO, 2010). Esse é um fator que tem impedido estruturalmente o PNPB de 

atingir o seu propósito social, pois as desigualdades regionais são resultantes de uma 

estrutura e não apenas de um ordenamento socioeconômico e socioespacial, meramente 

conjuntural e relacionado ao desenvolvimento do capitalismo na agricultura.  

A racionalidade microeconômica é para o PCA, o alicerce da sua perspectiva 

de desenvolvimento rural, centrado: no fortalecimento da competitividade do agricultor 

familiar (forma social do camponês altamente integrado ao mercado), na diversificação e 

dinamização capitalista dos territórios rurais e no cultivo do empreendedorismo local com 

políticas de formação de arranjos institucionais locais (SHNEIDER, 2004; VEIGA, 

2001). 
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A lógica dos arranjos institucionais e produtivos, tem por finalidade 

consolidar a territorrialização do agronegócio, como processo de modernização da 

agricultura tradicional camponesa. Esse tipo de estratégia se baseia numa lógica seleção 

espacial, que pode ser do tipo física, econômica, produtiva, cultural, dentre outras, 

dependendo do que necessita ser explorado para fins de acumulação de capital. Os 

arranjos territoriais, são iniciativas, a partir das quais o Estado reparte geograficamente a 

população e as atividades econômicas com o fim de homogeneizar o território, de acelerar 

ou regular o desenvolvimento ou mesmo de melhorar a posição do país no cenário de 

competição internacional (DEYON, 2001). 

Esse modelo, corresponde ao que o PNPB vem buscando pôr em prática, 

baseado no aproveitamento das vocações territoriais, na racionalização, especialização e 

eficiência na produção de oleaginosas pelas unidades familiares de produção camponesas. 

Esse ordenamento econômico do espaço agrário, segue as diretrizes de “redefinição das 

estratégias de acumulação de capital e, consequentemente, da subordinação dos bens, 

recursos e energia vital aos imperativos da acumulação” (PAULINO, 2008, p. 214). 

De um ponto de vista agroeconômico, são estratégias que vislumbram o 

universo de atividades agrárias de um ponto de vista economicista, incompatível, segundo 

alguns autores, com a racionalidade das sociedades tradicionalmente camponesas 

(ABRAMOVAY, 1992). Ainda que o ambiente institucional de planejamento, tomada de 

decisão e implementação territorial do PNPB se caracterize por uma maior 

descentralização, enquanto política pública, o programa é também um território disputado 

e como tal, seu formato é dado pela hegemonia das representações políticas do 

agronegócio, interpeladas pelas demandas dos segmentos camponeses.  

 
A elaboração de políticas públicas é resultado da correlação de forças entre 
instituições que são ou representam interesses de classes. São as partes 
interessadas que em suas proposições de políticas, defendem seus respectivos 
modelos de desenvolvimento. A influência de instituições e organizações da 
sociedade determinam os rumos das políticas de governos e das políticas de 
Estado. As políticas de desenvolvimento para o campo são exemplos deste 
processo (FERNANDES, 2015, p. 382). 

 
A hegemonia da burguesia agroindustrial associada ao primeiro setor, tem se 

perpetuado e até se favorecido com a orientação neodesenvolvimentista brasileira dos 

últimos anos que se coaduna com o novo padrão de especialização primário-exportador 

empreendido na (semi)periferia. Fato este, que impõe um desafio considerável aos 
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movimentos camponeses com relação ao ganho de território na participação política dos 

dos processos decisórios, que envolvem o DTR no Brasil. 

A inserção da agricultura camponesa no conjunto de ações de uma política 

pública nacional como o PNPB, é um fato merecedor de destaque, pois chama à atenção 

para a urgência em se acumular, além de pensamentos contra-hegemônicos, experiências 

na participação e propositura de políticas de DTR. A falta ou o modesto delineamento de 

propostas alternativas, permite a predominância de políticas públicas formatadas segundo 

a lógica e os princípios do capitalismo agrário (FERNANDES, 2005). 

Através dos PPB o capital monopoliza os territórios camponeses encampando 

a integração agricultor-empresa, sob o pretexto de ser “um fator estratégico de 

fortalecimento da agricultura familiar e, sobretudo, de seus segmentos mais fragilizados” 

(ABRAMMOVAY, 2008, p. 29). Na pratica, tem essa atuação territorial tem se revelado, 

não como um mecanismo de inclusão social conforme o discurso neodesenvolvimentista 

do programa, mas como uma forma de subordinação dos agricultores na cadeia produtiva 

do agrodiesel, cujo objetivo é disseminar a forma de organização e lógica econômico-

produtiva capitalista com o fito de transformar o caráter da agricultura camponesa. 

O aprofundamento da integração do campesinato ao mercado e a progressiva 

assimilação do ethos capitalista por esse segmento social, é um processo que tem em vista 

a homogeneização da sua força de trabalho sob a qualificação de agricultor familiar 

(LÊNIN, 1985; KAUTSKY, 1986). A forma social e econômica camponesa é avaliada 

como rarefeita, vazia de importância em termos de valor de troca, pois é definida como 

uma agricultura meramente de subsistência, que inevitavelmente diferencia-se e/ou 

desintegra-se, dando lugar a um agricultor familiar, dinâmico, competitivo, inovador e 

empreendedor, funcional à exploração capitalista da agricultura. 

No entanto, o modo de vida camponês se contrapõe ao da sociedade 

capitalista, cuja lógica de mercado predomina e lhe assimila, mas não o organiza. Por 

isso, ao mesmo tempo em que ocorrem processos de diferenciação-desintegração, 

também ocorrem processos de reprodução, recriação e resistência do projeto camponês 

de organização do espaço e da economia. 

A descaracterização do caráter camponês é entendida aqui como uma 

dialética da decomposição-recomposição do campesinato, conforme os termos 

apresentados por Marques (2008b, p. 59) 

 
O campesinato possui uma organização da produção baseada no trabalho 
familiar e no uso como valor. O reconhecimento de sua especificidade não 
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implica a negação da diversidade de formas de subordinação às quais pode se 
apresentar submetido, nem da multiplicidade de estratégias por ele adotadas 
diante de diferentes situações e que podem conduzir ora ao 
“descampesinamento”, ora à sua reprodução enquanto camponês.  

 
Não se pode, contudo, subestimar o poder de atomização desses dois 

processos: decomposição e diferenciação e a sua capacidade de alterar a percepção dos 

agricultores sobre os recursos da natureza, cada vez mais assumidos como fatores de 

produção, mercadorias, que não lhes pertencem e não se encontram sob o seu domínio, 

mas do agronegócio. Bauman (2007, p. 7) chama atenção para o poder desse tipo de 

processo, que é típico da dinâmica capitalista contemporânea e que tem alcançado o 

conjunto das organizações sociais em todo mundo:  

 
Passagem da fase ‘sólida’ da modernidade para a ‘liquida’ – ou seja, para uma 
condição em que as organizações sociais (estruturas que limitam as escolhas 
individuais, instituições que asseguram a repetição de rotinas, padrões de 
comportamento aceitável) não podem mais manter sua forma por muito tempo 
(nem se espera que o façam), pois se decompõem e se dissolvem mais rápido 
que o tempo que leva para moldá-las e, uma vez reorganizadas, para que se 
estabeleçam.  

 
A integração agricultor-empresa viabilizada através do PPB, configura assim 

uma tentativa de desterritorialização (econômica, técnico-informacional e cultural) da 

racionalidade camponesa, para a territorialização do agronegócio. Conforme, Costa 

(2002) a desterritorialização consiste da desconstituição de um dado território, percebida 

num ou noutro aspecto, pode ser do tipo: econômica (deslocalização), cartográfica 

(superação das distâncias), técnico-informacional (desmaterialização das conexões), 

política (superação das fronteiras políticas) e cultural (desenraizamento simbólico-

cultural). 

A desterritorialização dos seres humanos consiste da multilocalização da 

economia, “tentando superar o entrave distância, na medida em que se difundem conexões 

instantâneas que relativizam o controle físico das fronteiras políticas, promovendo, assim, 

um certo desenraizamento das pessoas em relação aos seus espaços imediatos de vida” 

(COSTA, 2002, p. 132-3). 

Desprovidos de qualquer meio de empoderamento, os agricultores acabam 

impelidos a adotarem relações sociais de produção e comercialização, que lhes são muitas 

vezes desvantajosas por seus termos impostos, levando-os à dependência governamental 

e submissão à iniciativa empresarial. Isso permite inferir, que a manutenção da condição 

de subalternidade do agricultor camponês é uma resultante da integração agricultor-
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empresa, colocando-o em posição de desvantagem em meio a uma relação econômica e 

social, artificialmente engendrada pelo Estado associado ao capital.  

A tentativa de individualização dos agricultores camponeses empreendida 

pelos polos de produção do PNPB, sobretudo no Nordeste, onde não se observa tanta 

mediação de cooperativas e sindicatos entre agricultores e empresas produtoras de 

agrodiesel, desempenha sua funcionalidade ao capital ao fragilizá-los enquanto classe 

social. Marx (1984, p. 102) observou ainda no século XIX, que: 

 
A dispersão dos trabalhadores rurais em áreas cada vez maiores quebra, ao 
mesmo tempo, sua capacidade de resistência, enquanto a concentração 
aumenta a dos trabalhadores urbanos. Assim como na indústria citadina, na 
agricultura moderna o aumento da força de produtiva e a maior mobilização 
do trabalho são conseguidos mediante a devastação e o empestamento da 
própria força de trabalho (MARX, 1984, p. 102).  

 
Corroborando nesse sentido, Carvalho (2005, p. 3), afirma que o 

desenvolvimento territorial norteado pelos pressupostos do capitalismo agrário, induz:  

 
Objetiva e subjetivamente o campesinato a adotar formas de produção (tipos 
de produtos, de insumos, de tecnologias e a introdução de novas relações 
sociais de produção) que lhe são intrinsecamente prejudiciais e o impele a um 
impasse existencial perverso: ou adota a racionalidade capitalista, negando o 
modo de ser e de viver camponês – a racionalidade camponesa, ou seus 
membros se proletarizam. 

 
Nesses parâmetros, a agricultura camponesa segue constrangida socialmente 

a marginalizar-se ou transformar-se em agricultura familiar individualizada e de mercado, 

conforme a análise do PCA acerca da dinâmica camponesa (LAMARCHE, 1998; 

ABRAMOVAY, 1992). O cumprimento contratual da relação comercial entre agricultor 

e empresas produtoras de agrodiesel, como condição para o recebimento de incentivos 

financeiros, assistência técnica e geração de renda marginal, é um artificio para garantir 

a inserção subordinada e atomizada do agricultor produtor, por exemplo de mamona no 

semiárido, longe de ser um vetor de inclusão social. 

Aqueles agricultores que não se adequam ao padrão de integração com esse 

agronegócio, acabam responsabilizados pelos insucessos do programa e 

consequentemente excluídos de sua área de influência. Nesses termos, o PNPB produz 

sim, espaços de exclusão social (FERNANDES, 2003), pois os agenciamentos do Estado 

têm se destinado muito mais a atender aos interesses de grupos empresariais adensados 

em torno do agrodiesel derivado da soja da região Centro-Oeste.  
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É possível afirmar, que o PNPB como produto do PCA e a sua estratégia de 

desenvolvimento regional, tem na prática se limitado a uma tentativa pouco eficaz de 

reparação das desigualdades sociais historicamente produzidas no meio campesino. O 

fundamento dessa afirmação está no fato de que o programa em sua concepção de 

desenvolvimento territorial, para fins de alcançar a sua eficácia política e social, não 

engloba outros aspectos da realidade agrária brasileira e paradigmas que deem conta de 

reverter a estrutura produtora e reprodutora de desigualdade no campo. 

A reforma agrária é um elemento imprescindível, quando se avalia o grau de 

transformação social, a que se propõe uma política de desenvolvimento rural. Os PPB não 

têm conseguido dinamizar a economia dos territórios em benefício dos agricultores 

camponeses, como na teoria parecem ser tão capazes e, ampliar a oferta de agrodiesel, a 

partir do vínculo contratual entre indústrias e agricultores e do estimulo à diversificação 

da oferta de matérias-primas por parte dos segmentos menos favorecidos da agricultura 

familiar e nas regiões mais pobres do País.  

Assim, o PNPB não tem demonstrado ser capaz de elevar a produtividade das 

matérias-primas e reduzir o custo de sua conversão em agrodiesel, como a mamona, 

compatibilizando eficiência econômica e energética com eficácia social. A concentração 

de terra está no centro dessa incapacidade do PNPB e Abramovay (2008, p. 31) admite 

que dentre a multiplicidade de segmentos que compõem o campesinato: 

 
Até aqui, somente seus segmentos mais prósperos conseguiram integrar-se à 
cadeia produtiva do biodiesel: mais de 90% da matéria-prima de que é feito o 
óleo vem da soja e o restante quase inteiramente do sebo animal. É verdade 
que parte significativa da soja vem de unidades familiares de produção. No Rio 
Grande do Sul, por exemplo, mais de 50% de sua oferta vem de 
estabelecimentos que não empregam trabalho assalariado. No entanto, os 
produtores de soja encontram-se nos segmentos mais abastados da agricultura 
familiar, ou seja, os que dispõem não só de maior extensão de terra, mas, 
sobretudo, os que têm acesso a mercados mais dinâmicos e competitivos. No 
Centro-Oeste, por exemplo, os produtores familiares de soja que se integram 
ao programa possuem propriedades muitas vezes superiores a 200 hectares. Os 
produtos correspondentes aos segmentos de menor renda na agricultura 
familiar (mamona, dendê, por exemplo) têm participação, até aqui, quase 
irrisória. 

 
Não há como falar em DTR e inclusão social dos segmentos mais vulneráveis 

do campesinato brasileiro, sem considerar a desconcentração fundiária e toda uma série 

de mudanças tecnológicas, econômicas, sociais e ambientais, que daí decorreriam.  

 
A reforma agrária é uma política pública essencial para o desenvolvimento 
territorial. É uma das questões mais explicitas da conflitualidade como 
elemento do desenvolvimento. O paradigma do Capitalismo Agrário construiu 
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uma outra política pública para conflitar com a reforma agrária, embora negue 
essa intenção todo o tempo (FERNANDES, 2005, p. 5). 

 
O PNPB propõe promover inclusão social, através de uma política DTR, que 

desconsidera a hegemonia produtiva, econômica e política dos grupos empresariais 

relacionado aos latifundiários produtores de soja no âmbito da cadeia de suprimento das 

matérias-primas para a produção do agrodiesel, responsáveis inclusive pela expansão da 

fronteira agrícola dessa commodity nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. 

Estratégica públicas como essa, revelam ser oportunistas, ao objetivar 

fundamentalmente o aproveitamento de oportunidades de mercado com culturas flexíveis, 

abertas em meio a cenários extraordinários – como a crise energética e esgotamento das 

fontes de combustível fóssil – para alavancar o crescimento econômico e dar vazão à 

acumulação de capital. Com isso, supostamente se compensa a inacessibilidade a recursos 

e dotações socioeconômicas, por parte de determinados segmentos ou classes sociais 

subalternas, no caso as populações camponesas, reestabelecendo um tipo de level playing 

field9 (WILKINSON, 2011). 

Segundo relatório recente do Worldwatch Institute, o agrodiesel vem se 

consolidando mundialmente, visto que a produção mundial de etanol recuou 0,4% em 

2012, se comparado ao ano anterior, totalizando 83,1 bilhões de litros em 2012; enquanto 

a de biodiesel subiu, no mesmo período de 22,4 bilhões de litros para 22,5 bilhões de 

litros. O agrodiesel representa atualmente cerca de 20% da produção mundial de 

biocombustíveis. 

Apesar dessa tendência crescente em termos mundiais,  

 
No momento recente, os mercados de agrocombustíveis caracterizam-se 
sobretudo por serem nacionais, não havendo um mercado internacional 
consolidado. Ainda que metas tenham sido estabelecidas por diferentes países, 
criando uma demanda para os agrocombustíveis, o mercado atual internacional 
para age energia ainda é pequeno e sujeito a pesadas barreiras alfandegárias, 
tarifárias e não tarifárias, impostas pelos países importadores. Adicionalmente, 
boa parte dos países que optaram pela produção de agroenergia como os 
Estados Unidos e União Europeia, adotam políticas protecionistas para 
proteger seus mercados internos dos combustíveis produzidos em outros países 
(KATO, 2012, p. 141-142). 

 
Em relação ao agrodiesel particularmente, contrariamente ao etanol, sua 

viabilidade técnica, econômica, muito menos social e ambiental, se encontra consolidada, 

pois segundo Abramovay (2008, p. 3-4):  

                                                           
9 O autor estaria se referindo com essa expressão, a uma espécie de nível de equidade entre as condições de 
atuação dos diferentes atores envolvidos no jogo de mercado do biodiesel.  
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Trata-se de um mercado em formação, cujas estruturas básicas estão muito 
longe da estabilidade que já caracteriza o etanol no País: os agentes da cadeia 
produtiva enfrentam muitas opções de matérias-primas, as rotas tecnológicas 
são variadas, os equipamentos de produção possuem diversas escalas, os 
mercados vivem sob tutela do Governo Federa e as garantias de fornecimento 
das matérias-primas ainda são precárias. A própria instalação das plantas 
industriais para a produção de biodiesel não responde a um padrão 
consolidado. Diferentemente do álcool, em que o Brasil exporta tecnologias, 
parte importante do parque industrial voltado à produção de biodiesel vem de 
procedimentos importadas dos EUA ou da Europa. 

 
O PNPB se diferencia ainda do restante dos programas, que exploram os 

agrocombustíveis, devido ao perfil político não restritivo, estabelecido em sua concepção, 

quanto à origem das matérias-primas destinadas à produção do agrodiesel. 

 
O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) se define como 
um projeto energético autossustentável, considerando o preço, a qualidade e a 
garantia de fornecimento do biodiesel, fomentando a geração de emprego e 
renda com inclusão social e sustentabilidade ambiental, a partir de diferentes 
oleaginosas selecionadas em função da região. [...]. O PNPB não é restritivo: 
permite a utilização de várias oleaginosas ou matéria-prima animal. Essa 
flexibilidade possibilita a participação do agronegócio e da agricultura familiar 
e o melhor aproveitamento do solo disponível para a agricultura 
(WILKINSON, 2008, p. 27-29). 

 
Entretanto, é justamente essa coparticipação de segmentos sociais 

antagônicos, que torna problemática a governança do programa e o equacionamento 

meios que permitam o alcance da eficácia social da política pública. Supõe-se a 

possibilidade de institucional de se construir consensos entre projetos de DTR totalmente 

contraditórios em sua racionalidade e finalidade. 

A questão é que não se serve a fins sociais, agenciando ao mesmo tempo 

segmentos empresas do agronegócio voltadas a atender aos fins financeiros do capital 

mundializado. Apesar de visar a inclusão social, o PNPB se situa num contexto 

neodesenvolvimentista e de hegemonia do capitalismo agrário, enquanto paradigma 

norteador de objetivos e ações, expressando a dualidade contraditória, tão comum aos 

programas dessa natureza: promover equidade social sob uma estrutura reprodutora de 

desigualdades. 

A territorialização do agronegócio acaba assim, por se chocar com os projetos 

camponeses de produção do espaço agrário, existentes e ainda resistentes no campo. No 

Brasil, a hegemonia do PCA tem determinado o tom das discussões acerca do DTR, 

conferindo um caráter cada vez mais economicista a políticas públicas como o PNPB, 

cujo fortalecimento do mercado institucional do agrodiesel, centrado na soja e a aposta 
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nas vantagens comparativas futuras na inserção externa do país nesse mercado, que se 

encontra ainda em fase de consolidação, se sobrepõem ao foco na superação dos 

problemas estruturais do meio agrário.  

Problemas como: concentração fundiária, o uso da terra e da água, tecnologia, 

o empoderamento e a autonomia social dos agricultores camponeses sobre os recursos 

agroenergéticos, são fundamentais para se pensar e enfrentar o desafio do 

equacionamento das disparidades socioambientais do meio agrário brasileiro. O 

desenvolvimento territorial rural para além dos interesses do agronegócio significa, 

portanto, “reconstruir a agricultura não apenas no nível dos estabelecimentos, mas em 

termos regionais e da economia rural como um todo; representa, enfim, uma saída para 

as limitações e falta de perspectivas intrínsecas ao paradigma da modernização e ao 

acelerado aumento de escala e industrialização que ele impõe” (KAGEYAMA, 2004, p. 

3). 

Essa reconstrução da agricultura não se processa de forma unilateral e 

homogênea, mas numa dialética da dinâmica territorial, onde se observa a afirmação do 

agronegócio como modelo único de desenvolvimento para o campo e a correspondente 

negação deste modelo pelo paradigma camponês da agroecologia, com as suas estratégias 

alternativas de organização econômica, de produção do espaço agrário e de convivência 

com os biomas nos quais estão inseridos. 

Se para a produção de agrocombustíveis mobiliza-se terra, água, a força de 

trabalho camponesa e envolve o risco de competição com a produção de alimentos, então 

a questão do DTR, deve ser considerado ainda à luz da interpretação analítica do 

paradigma da questão agrária (PQA). E, se o território é a dimensão geográfica que ganha 

cada vez mais importância no mundo contemporâneo, pois nada se pode pensar no âmbito 

do complexo universo social em geral, que não seja a partir do e desemboque no território 

como afirma (SANTOS, 2006).  

Então, não se pode conceber um projeto ou modo único de desenvolvimento, 

visto que sob essa geograficidade, é preciso se considerar as resistências empreendidas 

pelo campesinato frente ao agronegócio e a disputa entre ambos, pelo território da 

elaboração de políticas públicas e pelas políticas públicas para os territórios rurais. 

Leff (2009, p 274) observa sobre isso, que: 

 
O território é o lugar onde a sustentabilidade se fundamenta em bases 
ecológicas e em identidades culturais. É o espaço social onde os atores sociais 
exercem seu poder para controlar a degradação ambiental e para mobilizar 
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potenciais ambientais em projetos autogerenciáveis criados a fim de satisfazer 
necessidades, aspirações e desejos dos povos, que a globalização econômica 
não consegue cumprir. O território é o lócus das demandas e dos protestos das 
pessoas para reconstruir seus modos de vida. [...]. Se a economia global 
constrói o espaço onde as sinergias negativas da degradação socioambiental 
evidenciam os limites do crescimento, no espaço local surgem as sinergias 
positivas da racionalidade ambiental e de um novo paradigma de produtividade 
ecotecnológica (LEFF, 2009, p. 274). 

 
Fernandes (2013, p. 272) destaca ainda sobre a intencionalidade, que leva à 

disputa pela apropriação e o uso do conceito de território:   

 
O capitalismo se estabelece com a consolidação do território capitalista. [...]. 
As políticas de dominação e de resistência utilizam o conceito de território para 
delimitar tanto os espaços geográficos disputados, quanto demarcar os 
pleiteados. A imposição da geograficidade deve-se, também, à ascensão do 
conceito de território porque a disputa pelo poder de interpretar e de determinar 
o conceito e os territórios se intensificou.   

 
O desenvolvimento capitalista na agricultura se apresenta aparentemente 

inexorável pela força demonstrada pelo agronegócio, sob a forma de dois processos: 1) a 

territorrialização do capital, mediante a apropriação de terras e; 2) a monopolização dos 

territórios pelo capital, extraindo renda da terra sem necessariamente expropriar o 

campesinato, através da sua subalternização empreendida pela dita integração e/ou 

verticalização da produção produtiva (OLIVEIRA, 2010; FERNANDES, 2008). 

 
Figura 16 – Ceará, unidade familiar de produção no Sertão Central. 

 
Foto: AUTOR, 2015. 
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Segundo o marco analítico estabelecido pelo paradigma da questão agrária 

(PQA), em meio a esses dois processos, particularmente em relação à monopolização dos 

territórios camponeses pelo capital: 

 
A inserção da pequena agricultura na produção de agroenergia está colocada 
como se fosse possível obter vantagens na produção em cadeia controlada por 
corporações nacionais e estrangeiras globalizadas. Contudo, a participação dos 
camponeses na produção de agrocombustível implica numa inclusão 
subordinada, semelhante à que ocorre na produção de aves, tabaco, suínos e 
leite, por exemplo, em que o trabalho e renda da terra são transferidos ao capital 
no processo de circulação (comercialização) da produção, principalmente 
(FABRINI, 2010, p.56). 

 
Na medida em que o capital assim procede, ele é confrontado dialeticamente 

por um projeto de resistência e territorrialização da racionalidade camponesa 

agroecológica, em antagonismo à generalização da monopolização dos recursos 

ambientais e do seu uso para fins estritamente financeiros. Enquanto forma de economia 

natural, ou seja, não capitalista, o campesinato distingue o que é econômico do que é 

estritamente lucrativo, se voltando predominantemente para a satisfação das necessidades 

das unidades familiares de produção/consumo e a reprodução do meio biótico do qual 

dependem diretamente para a manutenção da sua estrutura social. 

 
A construção social de uma racionalidade ambiental é sua territorialização em 
espaços bioculturais, onde a cultura não só ressignifica e imprime seus valores 
culturais nos seus processos de intervenção sobre a natureza, como também 
onde os direitos culturais à natureza se traduzem em movimentos sociais de 
reapropriação da natureza, em processos de r-existência fundados nos 
princípios da sustentabilidade [e da solidariedade] (LEFF, 2009, p. 357). 

 
O modo de vida camponês, é entendido como um sistema de valores além da 

dimensão econômica. Nessa perspectiva, trata-se muito mais de um estado qualitativo de 

“campesinidade, entendida como uma qualidade presente em maior ou menor grau em 

distintos grupos específicos. Se há uma relação entre formas históricas de produção e essa 

qualidade, tal relação não é, contudo, mecânica” (WOORTMANN, 1990, p. 13). 

Para Guzmán e Molina (2013, p. 75 e 79):  

 
[...] o campesinato é, mais que uma categoria histórica ou sujeito social, uma 
forma de manejar os recursos naturais vinculada aos agroecossistemas locais e 
específicos de cada zona, utilizando um conhecimento sobre tal entorno 
condicionado pelo nível tecnológico de cada momento histórico e o grau de 
apropriação de tal tecnologia, gerando-se assim distintos graus de 
“camponesidade” (no original: grados de campesinidad). [...]. Concluindo, o 
campesinato evoluiu desde a sua consideração como um seguimento social 
integrado por unidades domesticas de produção e consumo que, apesar de sua 
mudança histórica, mantinha algo genérico (Archetti, 1978; Shanin, 1971 e 
1990), até a sua conceituação agroecológica atual. Isto é, o campesinato 
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aparece como uma forma de se relacionar com a natureza ao se considerar 
como parte dela num processo de coevolução (Nogaard, 1994) que configurou 
um modo de uso dos recursos naturais ou uma forma de manejo dos mesmos 
de natureza socioambiental (Toledo, 1995). É por tudo isso que a agroecologia 
identifica como o genérico do campesinato na história sua forma de trabalhar 
(Iturr, 1993) e o conhecimento que a sustenta com relação ao manejo dos 
recursos naturais. Nesse sentido, o campesinato é uma categoria histórica por 
sua condição de saber manter as bases da reprodução biótica dos recursos 
naturais. 

 
A plataforma política dos principais movimentos camponeses no Brasil (VIA 

CAMPESINA BRASIL; MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM-

TERRA – MST, 2013b; FERNANDES, 2015), contempla medidas para a construção de 

um projeto de desenvolvimento territorial efetivamente bioenergético, no qual ao invés 

do “agro”, se estaria a produzir biodiesel sobre bases agroecológicas e com foco na 

autonomia da agricultura camponesa, como:   

a) Adotar técnicas agroecológica para a elevação da produtividade do 

trabalho e da terra, sem o uso de agrotóxicos; 

b) Implementar um projeto energético popular para o país, baseado no 

controle soberano pelo povo brasileiro das fontes de energia; 

c) Estimular a produção de energia, a partir da diversificação de fontes, 

renováveis, priorizando as potencialidades locais e de uso popular; 

d) Utilizar instrumentos de política agrícola para garantir preços rentáveis 

para a agricultura camponesa, crédito, tecnologia e assistência técnica para 

o fomento à transição e consolidação da produção agroecológica; 

e) Garantir o financiamento público das comunidades do meio rural para o 

desenvolvimento de programas coletivos de autonomia energética, através 

de usinas de biodiesel, de óleo vegetal combustível e outras fontes 

alternativas, como de energia solar, hídrica e eólica. 

A agroecologia é, portanto, um princípio e um projeto de ação integrante do 

paradigma da questão agrária, a partir do qual se expressa como uma forma de recriação 

e de luta pela territorrialização do projeto camponês de desenvolvimento rural frente à 

territorrialização do projeto capitalista do agronegócio para o campo brasileiro. 

 
O capitalismo é o modo hegemônico de produção e sua relação com o 
campesinato é sempre de dominação. É por isso que uma fração do 
campesinato resiste permanentemente ao desenvolver em seus territórios 
relações sociais baseadas na produção familiar diversificada em pequena 
escala, associativa ou cooperativa, de forma sustentável e inclusiva. As 
diferenças entre campesinato e agronegócio são expressas nas relações sociais 
e nos territórios que produzem. Os territórios são também condições de 
produção das relações sociais. Camponeses e capitalistas organizam-se a partir 



116 
 

 

de diferentes relações sociais que produzem territórios distintos. As lutas de 
resistência dos camponeses são expressas nas conquistas de seus territórios. 
Todavia, a conquista do território não significa autonomia, mas a condição de 
construí-la. A busca pela autonomia é uma luta permanente pela soberania do 
território (FERNANDES, 2011, p. 25). 

 
Essa perspectiva inspira, por exemplo, o Projeto “Agricultura Camponesa na 

cadeia Produtiva de Biocombustíveis” da Cooperativa de Trabalho das Áreas de Reforma 

Agrária do Ceará – COOPTRACE, tendo em vista a produção de oleaginosas em 

consórcios agroecológicos para a produção de biodiesel:  

 
O papel dos camponeses e da agricultura familiar deve ser definido pela sua 
soberania e autonomia. Portanto, somos contra o sistema de integração que 
atrela os agricultores a empresas de agroenergia, que apenas exploram sua mão 
de obra. Defendemos políticas públicas que garantam crédito, assistência 
técnica e condições para que os camponeses produzam agroenergia em 
pequenas unidades de produção (COOPTRACE, 2011, p. 13).  

 
A disputa entre os paradigmas do Capitalismo Agrário e da Questão Agrária, 

se estende ainda ao campo da produção de conhecimento científico e tecnológico, onde o 

campesinato também tem de disputar território, pois:  

 
Há uma hegemonia das empresas sobre o conhecimento científico, a pesquisa 
(que exige cada vez maiores volumes de recursos) e as tecnologias aplicadas à 
agricultura, que impõe em todo o mundo o modelo tecnológico da chamada 
“agricultura industrial”, dependente de insumos produzidos fora da agricultura. 
Esse modelo é apresentado como sendo a única, melhor e mais barata forma 
de produzir na agricultura, ignorando as técnicas milenares do saber popular e 
da agroecologia (STEDILE, 2013a, p. 24). 
 

Contudo, para disputar com o projeto territorial de desenvolvimento do 

capital no campo, a agroecologia camponesa tem de ampliar a sua escala territorial, como 

parte do projeto ampliado de reforma agrária popular (ROSSET, 2017), que seja capaz de 

vencer os desvios economicistas e tecnocráticos do desenvolvimentismo agrário, que 

podem “chegar a comprometer seriamente a consistência das iniciativas em curso – ainda 

muito embrionárias – de construção e consolidação institucional de territórios 

sustentáveis” (VIEIRA, 2010 apud BONNAL; CAZELLA; DELGADO, 2011, p. 45).  

A ampliação do paradigma agroecológico no contexto das políticas de 

desenvolvimento territorial, significa alcançar a massificação e a legitimação das 

experiências camponesas, de forma que a sua territorialização se efetive, deixando de ser 

encaradas como práticas isoladas, empreendidas pelos segmentos mais pobres e 

vulneráveis do campesinato como forma de sobrevivência. 
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4 PNPB: FINS SOCIAIS VERSUS FINS FINANCEIROS 

 

4.1 Delineamento institucional do PNPB 

 

O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel começa a ser esboçado 

institucionalmente, a partir de julho do ano de 2003, quando é criado o Grupo de Trabalho 

Interministerial – GTI, cuja finalidade era apresentar estudos de viabilidade técnica e 

socioeconômica sobre a utilização do diesel de vegetal como fonte alternativa de energia, 

tendo em vista o delineamento futuro de uma política nacional de produção do biodiesel, 

recomendando, dentre suas diretrizes: 

  
1. Incorporar imediatamente o biodiesel à agenda oficial do Governo, de modo 
a sinalizar a opção política e socioeconômica do País com relação à matéria e 
estimular a produção e o uso dessa fonte de energia renovável [...]. 2. Adotar 
a inclusão social e o desenvolvimento regional, especialmente via geração 
de emprego e renda, como princípios orientadores básicos das ações do 
Governo direcionadas ao biodiesel, o que implica dizer que sua produção e 
consumo devem ser promovidos de forma descentralizada e não excludente em 
termos de rotas tecnológicas, matérias-primas utilizadas, categorias de 
produtores, portes de indústria ou regiões. O Norte e o Nordeste devem 
receber tratamento diferenciado por serem regiões mais carentes e com 
amplas possibilidades de inserção no mercado de biodiesel (BRASIL, 2003a, 
p. 13, grifo nosso).  

 
Delineadas as diretrizes governamentais do PNPB, a execução da política de 

biodiesel se daria através da Comissão Executiva Interministerial – CEI10, instituída pelo 

Decreto de 23 de dezembro de 2003, responsável por implementar todas as 

recomendações constantes do relatório do GTI, bem como elaborar os atos normativos, 

instrumentos e monitorar a execução do PNPB. Para fins de execução direta do programa, 

a CEI conta com um Grupo Gestor11, como unidade executora, cuja competência é a 

                                                           
10 Composto por: Casa Civil (Coordenação); Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 
Ministério da Fazenda; Ministério dos Transportes; Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior; Ministério de Minas e Energia; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério da 
Ciência e Tecnologia; Ministério do Meio Ambiente; Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério 
da Integração Nacional; Ministério das Cidades. 
11 Composto por: Ministério das Minas e Energia (Coordenação); Casa Civil; Ministério da Ciência e 
Tecnologia; Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério da Fazenda; Ministério 
do Meio Ambiente; Ministério da Integração Nacional; Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES; Agência Nacional do 
Petróleo – ANP; Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 
Embrapa. 
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execução das ações relacionadas à gestão operacional, administrativa e a observância ao 

cumprimento das estratégias e diretrizes estabelecidas pela CEI (BRASIL, 2003b). 

Desde a sua concepção em 2003 até 2016, o PNPB tem passado por 

sucessivos ajustes regulamentares, que progressivamente o delinearam 

institucionalmente. O programa foi lançado em 06 de dezembro de 2004, mas foi 

definitivamente implantado, mediante a publicação da Lei nº 11.097 de 13 de janeiro de 

2005, objetivando, 

 
Viabilizar a produção e o uso do biodiesel no país, com foco na 
competitividade, na qualidade do biocombustível produzido, na garantia de 
segurança de seu suprimento, na diversificação das matérias primas, no 
fortalecimento das potencialidades regionais para produção, e, 
prioritariamente, na inclusão social de agricultores familiares (BRASIL, 2011, 
p. 2). 

 
Daí em diante, importantes ajustes e adequações em suas regras no sentido da 

viabilização desse objetivo têm sido promovidas, como: a Lei nº 13.033 de 24 de setembro 

de 2014 e a Lei 13.263 de 23 de março de 2016, que dispõem respectivamente, sobre a 

adição obrigatória do “bio”diesel na matriz energética nacional e sobre os percentuais de 

adição desse agrocombustível ao diesel de petróleo, bem como, sobre a incumbência da 

ANP de regular e fiscalizar as atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, 

do gás natural e dos biocombustíveis (quadro 01). 

No período, entre os anos de 2005 e 2016, o Conselho Nacional de Política 

Energética – CNPE alterou os percentuais mínimos e máximos de adição de agrodiesel 

ao diesel de petróleo, conforme a data de promulgação das leis, tendo o percentual 

mínimo obrigatório evoluído de 2% para 6% e o percentual máximo para 10%.  

Assim, se estabelecem as condições institucionais para a conformação do 

mercado interno do agrodiesel. Condicionado pelas tendências globais determinantes no 

campo da exploração agrocombustíveis, o Estado brasileiro expressa assim, o seu novo 

estilo de atuação: de instância reguladora, assume o papel de “Market Maker”, ou seja, 

fazedor de mercados.  

 
Trata-se de um mercado criado ab inicio pela política. Mesmo que outros 
países tivessem desenvolvido mercados parecidos antes (sobretudo na 
Europa), o PNPB nasce com regras próprias para transacionar uma commodity 

não reconhecida fora do mercado brasileiro. A transformação dessa commodity 
numa mercadoria global depende de toda uma negociação em torno de padrões, 
do seu reconhecimento e implementação. (WILKINSON, 2011, p. 373). 
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Quadro 01 – Brasil, cronologia Institucional do PNPB entre 2003 e 2016 
(Continuação). 

DATA 
INSTRUMENTO 

LEGAL 
ASSUNTO 

02/07/2003 Decreto  
Institui o Grupo de Trabalho 
Interministerial. 

23/12/2003 Decreto  
Institui a Comissão Executiva 
Interministerial (CEIB) 

13/09/2004 
Medida Provisória 

nº 214.              
(Futura lei 11.097) 

Define o biodiesel e determina à ANP a 
competência pela sua regulação e 
fiscalização. 

06/12/2004 Decreto nº 5.297 
Institui o Selo Combustível Social e 
delega ao MDA a sua concessão e 
monitoramento. 

13/01/2005 Lei nº 11.097 
Dispõe sobre a introdução do biodiesel 
na matriz energética. 

18/05/2005 Lei nº 11.116 

Estabelece a incidência de PIS/PASEP e 
CONFINS sobre o biodiesel; os 
coeficientes reduzidos e diferenciados 
em função das aquisições de matérias-
primas oriundas da agricultura familiar. 

30/05/2005 Decreto nº 5.448 

Regulamenta o § 1º do art. 2º da Lei no 
11.097 de 13 de janeiro de 2005 e dispõe 
sobre a introdução de no mínimo 2% de 
biodiesel ao diesel de petróleo. 

06/12/2005 
Medida Provisória 

nº 227 

Define o modelo tributário do programa 
e elenca as isenções fiscais como 
instrumentos de fomento à agricultura 
familiar: redução para produção, a partir 
de mamona ou palma, sobretudo 
oriundas da agricultura familiar. 

20/06/2011 
Instrução 

Normativa           
n° 1/MDA 

Dispõe sobre a participação de 
cooperativas agropecuárias da 
agricultura familiar para fins de 
fornecimento de matéria-prima. 

27/06/2012 Decreto nº 7.768 

Altera o Decreto nº 5.297, de 6 de 
dezembro de 2004 sobre os coeficientes 
de redução das alíquotas da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS. 

06/09/2012 
Portaria n° 
60/MDA 

Dispõe sobre os critérios e 
procedimentos relativos à concessão, à 
manutenção e ao uso do Selo 
Combustível Social. 
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Quadro 01 – Cronologia Institucional do PNPB no Brasil (2003 – 2016) - 
Conclusão. 

DATA INSTRUMENTO 
LEGAL 

ASSUNTO 

24/09/2014 Lei nº 13.033 Dispõe sobre a adição obrigatória 
de biodiesel ao óleo diesel 
comercializado com o consumidor 
final; altera as Leis nos 9.478, de 6 
de agosto de 1997, e 8.723, de 28 de 
outubro de 1993; revoga 
dispositivos da Lei no 11.097, de 13 
de janeiro de 2005; e dá outras 
providências. 

18/09/2015 Portaria nº 
337/MDA 

Dispõe sobre os critérios e 
procedimentos relativos à 
concessão, manutenção e uso do 
Selo Combustível Social. 

23/03/2016 Lei 13.263  Altera a Lei nº 13.033, de 24 de 
setembro de 2014, para dispor sobre 
os percentuais de adição de 
biodiesel ao óleo diesel 
comercializado no território 
nacional. 

Fonte: Governo Federal, 2017. 
Elaboração: Autor, 2017.  

 

A arquitetura institucional do programa tem assim, por finalidade, dar 

sustentação à proposta do programa de promover, “uma interdependência entre energia e 

desenvolvimento socioeconômico, que seja capaz de combinar eficiência econômica, 

prudência ecológica, inclusão social e combate às desigualdades regionais” (FLEXOR, 

2009, p. 3).  

O modelo de desenvolvimento rural adotado para isso é o agronegócio, ao 

qual é atribuído o status de liderança para o setor, posicionamento o qual, fica explícito 

no Pano Nacional de Agroenergia, conforme o trecho abaixo citado,  

 
As condições econômicas estão postas para que o agronegócio brasileiro 
incorpore o biodiesel como um de seus componentes de maior 
importância, somando-se ao etanol e às demais formas de agroenergia. As 
pressões sociais (emprego, renda, fluxos migratórios) e ambientais (mudanças 
climáticas, poluição) reforçam e consolidam essa postura, além de antecipar 
cronogramas (BRASIL, 2006, p. 7, grifo nosso). 

 
Assim, o programa demonstra em sua tessitura institucional o direcionamento 

da Política de “Bio”diesel brasileira em termos de classe e de paradigma de 

desenvolvimento para o campo. Aposta-se na conversão socioambiental do agronegócio, 
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um modelo socialmente excludente, ecologicamente insustentável e motivado pela 

acumulação de capital, mediante apenas pressões sociais, ambientais, incentivos fiscais e 

regulações institucionais.  

Essa é uma expectativa problemática, na medida em que se pretende 

promover a transformação socioambiental no campo, sem considerar radicais mudanças 

na estrutura agrária e a partir, da construção de consensos entre os paradigmas de 

desenvolvimento completamente contraditórios como o do agronegócio e da agricultura 

camponesa (MALUF, 2011).  

O instrumento proposto pelo programa para estabelecer a “parceria” de 

mercado agronegócio-agricultura familiar e promover o “Marketing Verde” das 

empresas produtoras do agrodiesel como agentes de inclusão social, desenvolvimento 

regional e sustentabilidade ambiental, sobretudo do Norte e Nordeste do país, consiste 

basicamente de incentivos fiscais e da instituição do Selo Combustível Social – SCS. 

O SCS tem a sua concessão e monitoramento sob a responsabilidade do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA e consiste de um instrumento 

identificador das empresas produtoras de “bio”diesel. Ele garante o arranjo de 

comercialização da matéria-prima produzida pela agricultura familiar com o mercado 

privado. A garantia da aquisição de matéria-prima para fins de concessão, manutenção e 

uso do SCS pelas empresas produtoras de “bio”diesel, obedece atualmente aos seguintes 

percentuais estabelecidos pela Portaria nº 337 de 18 de setembro de 2015 do MDA:  

a) 15% (quinze por cento) para as aquisições provenientes das regiões Norte 

e Centro-Oeste;  

b) 30% (trinta por cento) para as aquisições provenientes das regiões 

Sudeste, Nordeste e Semiárido; 

c) 40% (quarenta por cento), para as aquisições provenientes da região Sul. 

No que se refere aos incentivos fiscais, a Lei nº 11.116 de 18 de maio de 2005, 

que dispõe sobre o regime de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre as receitas 

decorrentes da venda desse produto, estabelece que as alíquotas poderão ter coeficientes 

de redução diferenciados em função:  

I. Da matéria-prima utilizada na produção do biodiesel; 

II. Do produtor-vendedor; 

III. Da região de produção da matéria-prima. 
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As regras tributárias do biodiesel referentes à incidência do PIS/PASEP e da 

COFINS foram atualizadas pelo Decreto nº 7.768 de 27 de junho de 2012, ficando 

determinado que esses tributos sejam cobrados uma única vez sobre o contribuinte, que é 

a empresa produtora de “bio”diesel. O produtor do agrodiesel poderá optar assim, entre 

uma alíquota percentual fixada em 0,7802 que incide sobre o preço do produto ou pelo 

pagamento de alíquotas específicas incidentes sobre a importação e sobre a receita bruta 

auferida por metro cúbico de biodiesel comercializado no mercado interno, cobradas 

respectivamente aos valores de R$ 26,41 e R$ 121,59 por metro cúbico. 

Para fins de incentivo à inclusão dos agricultores camponeses, os coeficientes 

de redução para a alíquota específica, diferenciadas em função da matéria-prima utilizada 

na produção, da região de origem da produção dessa matéria-prima e do tipo de seu 

fornecedor (agricultura familiar ou agronegócio), ficando estabelecidos os seguintes 

coeficientes e valores: 

I. 0,8129, para o biodiesel fabricado a partir de mamona ou fruto, caroço ou 

amêndoa de palma produzidos nas regiões norte e nordeste e no semiárido; 

ou R$ 22,48 e R$ 103,51 respectivamente, por metro cúbico de biodiesel 

fabricado; 

II. 0,9135, para o biodiesel fabricado a partir de matérias-primas adquiridas 

de agricultor familiar enquadrado no PRONAF; ou R$ 10,39 e R$ 47,85 

respectivamente, por metro cúbico de biodiesel fabricado; 

Para a definição desses incentivos e elaboração do SCS, o confronto entre os 

atores envolvidos, denunciou a disputa político-institucional de interesses em torno da 

proposta de desenvolvimento territorial rural desenhada pelo governo. Basicamente o 

conflito orbitou em torno de dois pontos:  

1) Maior redução do PIS/PASEP e COFINS para os produtores de 

“bio”diesel que utilizassem mamona ou palma. A redução seria maior 

ainda, caso tais matérias-primas adviessem da agricultura familiar. A 

bancada representante do agronegócio da soja entendia que o incentivo 

deveria ser o mesmo para todo o Brasil e independente da matéria-prima.  

2) A dimensão da participação da agricultura familiar no âmbito do PNPB, 

que se esboçava com a formatação do SCS, restringindo os agricultores ao 

simples fornecimento de matéria-prima. Os movimentos sociais 

campesinos, como o MST, o MPA e Via Campesina, discordavam do 

modelo proposto de integração subordinante do agricultor à empresa. 
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O modelo fiscal, devido ao tratamento diferenciado entre regiões concedido 

pelo governo, provocou embates políticos entre os parlamentares ruralistas representantes 

dos interesses do agronegócio do Centro-Oeste, Sul e Sudeste, que discordavam e a 

bancada do Nordeste, região foco do instrumento de incentivo fiscal. Outro ponto de 

conflitualidade se estabeleceu quando os movimentos campesinos discordaram da 

proposta do SCS, reivindicando uma melhor colocação na cadeia de produção, que lhes 

permitissem, a partir da agroindustrialização, maior agregação de valor com o 

esmagamento ou mesmo no refino primário do óleo bruto. (KATO, 2012).  

A conflitualidade é uma marca do processo de elaboração e 

institucionalização das políticas públicas em geral. O PNPB não foge a essa regra, na 

medida em que o bloco de representações sociais do agronegócio e do campesinato, 

disputaram e disputam entre si no âmbito do programa, por hegemonia de paradigmas e 

de projetos de desenvolvimento territorial rural. 

Conforme Fernandes (2015, p. 382) 

 
A elaboração de políticas públicas é resultado da correlação de forças entre 
instituições que são ou representam interesses de classes. São as partes 
interessadas que em suas proposições de políticas, defendem seus respectivos 
modelos de desenvolvimento. A influência de instituições e organizações da 
sociedade determinam os rumos das políticas de governos e das políticas de 
Estado. As políticas de desenvolvimento para o campo são exemplos deste 
processo. 

 
Conciliar o interesse essencialmente produtivista do agronegócio de energia, 

com as demandas sociais e ecológicas dos movimentos campesinos, faz do PNPB um 

verdadeiro empreendimento político.  

 
A conexão da temática do biodiesel com as dimensões social e de 
desenvolvimento regional foi aparecendo aos poucos e em grande parte devido 
à atuação pessoal de Lula como empreendedor político. O presidente se 
empenhou pessoalmente em realizar e coordenar as conexões políticas 
necessárias para o desenho de uma política pública portadora, ao mesmo 
tempo, dos diferentes interesses do universo heterogêneo da agricultura 
familiar e aqueles próprios do segmento do agronegócio (KATO, 2012, p. 
167). 

 
Esse desenho ressalta o caráter neodesenvolvimentista do PNPB: a 

preservação do aspecto conservador do modelo de desenvolvimento rural, centrado na 

racionalidade hegemônica do agronegócio de energia, associada a um aspecto 

progressista, voltado à preocupação com a inclusão social, ainda que modesta, de 

agricultores camponeses relegados à condição de fornecedores de matéria-prima ao longo 

da cadeia de produção do agrodiesel.  
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Gestado para fins de reparação social e engajado na conciliação dos interesses 

do agronegócio com os da agricultura camponesa, o PNPB faz uso do discurso da 

responsabilidade social e ambiental corporativa para legitimar a “função social” das 

empresas produtoras do dito “combustível social”. Na sua tessitura institucional, as 

empresas possuem um destacado papel, conforme a Portaria nº 337 do MDA de 2015 “de 

promotor de inclusão social dos agricultores familiares enquadrados no Pronaf”.  

Esse discurso se apoia na ideia de inversão da prioridade empresarial, 

decorrente da emergência do paradigma da sociedade de risco. Segundo esse paradigma, 

altera-se o espaço sociopolítico ocupado pela empresa, no qual a lógica estrita da geração 

de lucro cede lugar à preocupação prioritária com a ética, os riscos e impactos sociais e 

ambientais da atividade empresarial.  

Para Beck (1998, p. 200, grifos do autor),  

 
La distinción entre sociedad industrial y sociedad del riesgo tampoco coincide 
con la diferencia entre «lógica» de la producción y distribución de la riqueza y 
«lógica» de la producción y distribución del riesgo, sino que se funda en el 
hecho de que cambia la relación de prioridad. La noción de sociedad industrial 
presupone el dominio de la «lógica de la riqueza» y admite como compatible 

la distribución del riesgo, mientras que la noción de sociedad del riesgo 
considera incompatibles la distribución de riqueza y de riesgo y acepta la 
rivalidad entre sus «lógicas». 

 
O Quadro 02 em sequência, mostra que atualmente o PNPB conta 37 plantas 

de diferentes empresas portadoras do SCS, comprometidas institucionalmente em 

adquirir a matéria-prima de agricultores via celebração de contratos de compra a preços 

e prazos compatíveis com a realidade da agricultura familiar e de prestação de assistência 

e capacitação técnica.  
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Quadro 02 – Brasil, plantas empresarias com Selo Combustível 
Social (SCS) em 2016. 

Empresa* Município - UF 
ADM Rondonópolis - MT 
ADM Joaçaba - SC 
BARRALCOOL Barra dos Bugres - MT 
BIANCHINI Canoas - RS 
BINATURAL Formosa - GO 
BIOÓLEO Cuiabá - MT 
BIOCAMP Campo Verde - MT 
BIOPAR Nova Marilândia - MT 
BOCCHI Muitos Capões - RS 
BREJEIRO Orlândia - SP 
BSBIOS Marialva - PR 
BSBIOS Passo Fundo – RS 
BUNGE Nova Mutum - MT 
CARAMURU São Simão – GO 
CARAMURU Ipameri - GO 
CARGILL Três Lagoas - MS 
CESBRA Volta Redonda – RJ 
DELTA Rio Brilhante - MS 
FIAGRIL Lucas do Rio Verde – MT 
FUGA COUROS Camargo - RS 
GRANOL Porto Nacional – TO 
GRANOL Cachoeira do Sul – RS 
GRANOL Anápolis - GO 
JBS Lins – SP 
MINERVA Palmeiras de Goiás - GO 
NOBLE Brasil Rondonópolis - MT 
OLEOPLAN Veranópolis - RS 
OLEOPLAN NORDESTE Iraquara - BA 
OLFAR Erechim - RS 
PETROBRAS Biocombustível Candeias - BA 
PETROBRAS Biocombustível Quixadá - CE 
PETROBRAS Biocombustível Montes Claros - MG 
PETROBRÁS Biocombustíveis Guamaré - RN 
POTENCIAL Lapa - PR 
SPBIO Sumaré - SP 
TRANSPORTADORA CAIBIENSE Rondonópolis - MT 
TRÊS TENTOS Ijuí – RS 

Fonte: BRASIL, MDA, 2017. 
*Está apresentado apenas o “nome fantasia”   das empresas.
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4.1.1 A função político-institucional da Petrobrás 

 

Dentre as empresas que integram o universo do mercado institucional do 

agrodiesel, uma em particular passou a assumir o importante papel de garantidora da 

política social do PNPB: a Petrobrás. A entrada da empresa no mercado do agrodiesel e 

a sua progressiva inserção ao longo da cadeia produtiva, representa a consolidação de 

uma projeção da empresa, já desenhado antes do PNPB, a partir de experimentos com a 

“produção de óleo combustível tendo como matéria-prima a mamona, em implantação 

pela Petrobras no Rio Grande no Norte” (CASA CIVIL, 2003, p. 12). 

Entretanto, o aspecto técnico-produtivo e mercadológico não foram os únicos 

fatores considera para essa tomada de decisão. O caráter político também é destacável, 

quando a partir de 2008, a atuação da empresa começa a ser condicionada pelos fins 

sociais postulados pelo PNPB. A estatal passa assim, no âmbito da política de agrodiesel 

brasileira, a servir como um instrumento de política governamental.  

A empresa começa a incorporar o compromisso com a diversificação da 

matriz energética brasileira, a responsabilidade social e ambiental, com o fomento à 

inclusão social e redução das desigualdades regionais. O envolvimento da Petrobrás e a 

progressiva ampliação de sua participação no PNPB, é determinante na mudança da 

configuração oligopolista do mercado do agrodiesel. A estatal passa a desempenhar dois 

papéis estratégicos e em momentos distintos do programa: primeiro como agente 

viabilizadora de leilões e depois como promotora da política de inclusão social.  

Inicialmente, a Petrobrás se limitou a viabilizar a compra do “bio”diesel via 

leilões realizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – 

ANP. Quanto à política de inclusão social, essa se daria em função do grau de integração 

da agricultura camponesa às empresas produtoras do agrodiesel, que tivessem interesse 

em atuar nas regiões Norte e Nordeste, consideradas “alvo” da política social a ser 

promovida pelo instrumento do SCS.  

O mercado institucional do agrodiesel no Brasil é regido por leilões, que tem 

a finalidade de alocar eficientemente recursos e preços, mediante o estabelecimento 

explícito de um conjunto de regras para a participação. Eles são públicos e organizados 

pela ANP, que opera balizando os preços e garantindo a oferta do agrodiesel, conforme o 

percentual mínimo obrigatório de adição ao diesel de petróleo, determinado pelo 

Conselho Nacional de Política Energética – CNPE. 
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Os leilões são feitos por sistema reverso, ou seja, é estabelecido um preço 
máximo e os ofertantes apresentam propostas de preços menores pelos quais 
aceitam vender seu produto. O sistema [...] apresenta a vantagem de permitir 
que se pague o menor preço possível (aceito pelo produtor) pelo produto em 
negociação (LOCATELLI, 2008, p. 63). 

 
Nos leilões, as empresas produtoras do agrodiesel, detentoras do SCS e 

interessadas em vender o agrocombustível para refinarias e importadoras de óleo diesel, 

possuem uma parcela de mercado considerável, garantida a priori, como forma de 

estimular a observância dos fins sociais previstos pelo PNPB. O art. 2º, §4º, da Lei nº 

11.097 de 2005, dispõe “que até oitenta por cento do volume de biodiesel total a ser 

comercializado sejam provenientes de fornecedores detentores do selo ‘Combustível 

Social’” (CNPE, 2007, p. 2).  

Inicialmente, a Petrobrás se inseria nesse mercado, apenas como uma 

adquirente do volume de “bio”diesel (B100)12 que deveria ser entregue pelas unidades 

produtoras de biodiesel. Feito isso, a estatal realizava na sequência, (re)leilões regionais 

para a revenda do agrodiesel às distribuidoras, que até então se responsabilizavam por 

adquiri-lo e efetuar a devida mistura ao diesel de petróleo. Esse desenho inicial foi 

definido pela pressão política do oligopólio das empresas produtoras de “bio”diesel, 

resistentes à entrada da estatal no segmento de produção do agrocombustível.  

Institucionalmente, o conflito se estabelece no âmbito da CEI entre o MDA – 

representante dos interesses dos agricultores camponeses e interessado numa maior 

participação da Petrobrás no mercado institucional – e a coalisão: MME, MAPA e Casa 

Civil, representantes dos interesses do agronegócio e contrários à participação da estatal 

para além da compra e revenda do agrodiesel. 

Sobre isso, Kato (2012, p. 179, grifo nosso) nos informa que:   

  
O posicionamento quanto à entrada ou não da Petrobras como produtora de 
biodiesel não era um ponto de consenso dentro da CEI. Para o MDA, a 
participação da Petrobras como principal pilar da política de biodiesel voltada 
para a agricultura familiar seria muito positiva. Contudo, para o MME e para 
a Casa Civil, a participação da estatal deveria ser mais tímida, associando a 
inclusão da agricultura familiar à consolidação de parcerias público-privadas. 
[...]. Isso, contudo dificultava a atuação do MDA na implementação da política 
junto aos seus públicos privilegiados. Os sindicatos e movimentos sociais, 
normalmente interlocutores do ministério, olhavam com desconfiança a ação 
de empresas privadas, fruto em grande parte das experiências passadas com 
outros tipos de integração. Assim, a opção da CEI dificultava o diálogo do 
MDA com esses grupos de interesse. [...]. Com relação à entrada da estatal 

                                                           
12 Mundialmente adotou-se essa nomenclatura para identificar a concentração do biodiesel na mistura com 
o diesel de petróleo. BXX, é uma composição de biodiesel, onde XX é a percentagem em volume do 
biodiesel adicionado à mistura. Por exemplo, o B2, B5, B20 e B100 são combustíveis com concentração de 
2%, 5%, 20% e 100% de biodiesel, respectivamente (‘O QUE É...’, 2006). 
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como produtora, o MAPA engrossava o coro daqueles que se posicionavam 
contra, o que era compartilhado pelos atores empresariais. Para o MAPA a 
entrada da estatal num programa de biocombustíveis deveria se restringir à 
atividade de ampliação do mercado internacional para as empresas privadas, 
com destaque para o etanol e não como concorrente direta e atuante na 
produção. 

 
O mercado do “bio”diesel no Brasil foi concebido de forma não liberalizada, 

se caracterizando como de concorrência oligopolística pelo lado oferta e como um 

oligopsônio pelo lado da demanda. A compra do diesel de vegetal é controlada 

unicamente pela Petrobrás, pois as empresas produtoras do diesel de vegetal não tem 

permissão para realizar a comercialização direta do B100 com outras refinarias e 

distribuidoras de combustível.  

Devido à condição de mercado da Petrobrás como única empresa a controlar 

o processo de refino e única vendedora de diesel no Brasil para as distribuidoras 

nacionais, ela integrou o PNPB, garantindo inicialmente o mercado institucional, com: a 

compra do B100 nos leilões; e a sua adição ao diesel de petróleo na devida proporção, 

para só então revender o diesel adicionado às demais distribuidoras (KATO, 2012; 

DINIZ, 2010; OLIVEIRA, 2010).  

Evitava-se com isso, eventuais fraudes com a adição do “bio”diesel, pois 

“como as distribuidoras eram obrigadas a comprar o biodiesel da Petrobras - pelo 

chamado releilão - automaticamente podia-se regular se o biodiesel adicionado ao diesel 

correspondia à obrigatoriedade estipulada em lei” (KATO, 2012, p. 181).  

Atualmente, dentre as 53 empresas que compõem a capacidade instalada 

nacional B100 (20.366,1 m³/dia), destacam-se 15 empresas (tabela 01), com capacidade 

instalada mínima de 500 m³/dia (capacidade expressiva acima da média de 384,27 

m³/dia). Elas correspondem a 15.158,4 m³/dia ou 74,42% da capacidade instalada 

nacional de produção diária.  
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Tabela 01 – Brasil, empresas com a maior capacidade instalada de (B100), segundo 
unidades produtoras – 2015. 

Empresa 
Nº de unidades 

produtoras 
Capacidade instalada 

(m³/dia) 

ADM 2 1.862,0 
Bianchini 1 900,0 
Bsbios 2 1.180,0 
Camera 1 650,0 
Caramuru 2 1.250,0 
Cargill 1 700,0 
Fiagril 1 563,0 
Granol 3 2.466,3 
JBS 1 560,2 
Noble 1 600,0 
Oleoplan 2 1.410,0 
Olfar 1 600,0 
Petrobras Biocombustíveis 4 1.383,9 
Potencial 1 553,0 
Três Tentos 1 500,0 

Fonte: ANP, 2016. 
¹Biodiesel (B100), conforme Resolução ANP n° 14/2012. 

 

A ampliação da participação da Petrobrás no PNPB se deu, a partir de 2008, 

quando se abriu uma janela de oportunidade com o fracasso e a saída da Brasil Ecodiesel 

– BED do cenário institucional do programa. A BED foi uma das primeiras empresas a 

explorar industrialmente e em larga escala o agrodiesel e uma das primeiras empresas a 

adquirir a concessão do SCS, por isso a empresa era considerada a principal promotora 

do discurso de inclusão social do programa, devido à destacada atuação junto à agricultura 

camponesa no semiárido.  

É importante destacar que a BED, entre os anos de 2005 e 2008 do programa, 

foi a maior negociadora de “bio”diesel nos cinco primeiros leilões. Em pouco tempo essa 

empresa instalou uma grande estrutura de processamento de “bio”diesel no país, 

tornando-se à época, a maior produtora comercial. Todas as suas unidades industriais 

eram detentoras do Selo Combustível Social, o que expressava a sua intenção de expandir 

a sua capacidade produtiva associada à integração da agricultura camponesa (GARCIA; 

COSTA; 2008).  

Sua decadência se inicia, a partir de 2007, quando a essa empresa teve a sua 

estratégia de atuação no PNPB e no mercado institucional do agrodiesel comprometida, 

devido a problemas relacionados com a produção de mamona no semiárido, como: a 
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elevação dos custos com contratos junto aos agricultores camponeses e com a logística 

de recolhimento da mamona comprada; prejuízos com a baixa produtividade da 

agricultura familiar no semiárido; valorização do óleo de mamona, considerado um 

produto demasiadamente nobre para ser transformado em biodiesel; a necessidade de 

complementação do volume comercializado em leilão com o óleo de soja, o que por sua 

vez acarretava problemas na manutenção do selo; elevados gastos com a manutenção das 

equipes de assistência técnica; e o descumprimento dos contratos de entrega da mamona 

por parte de agricultores que preferiam a venda aos agentes atravessadores do mercado 

tradicional, pois estes pagavam em dinheiro (ao contrário da empresa que levava até 7 

dias para efetivar o pagamento) e recolhiam a produção nas unidades familiares 

(TIBURCIO, 2011; DINIZ, 2010; KATO, 2012).  

Quanto ao agravamento desse cenário empresarial, Kato (2012, p. 184-185) 

relata que: 

 
Além disso, problemas de planejamento nos leilões também colocavam um 
complicador a mais para a gestão. A empresa vendia sua produção nos leilões 
quando o preço do óleo estava num patamar, mas só entregava depois, quando 
o preço do óleo vegetal no mercado já havia mudado. Isso causava problemas 
nas suas contas. [...]. Neste período a empresa começou a ser objeto também 
de denúncias de violações de direitos de agricultores (trabalho infantil, não 
cumprimento de contratos etc.). [...]. Tudo isso culminou no não cumprimento 
de contratos de entrega do biodiesel vendidos nos leilões da ANP, levando ao 
cancelamento dos mesmos e ao impedimento de participação da empresa nos 
leilões subsequentes. No final de 2007 essa situação tornou-se insustentável. 
O governo, tendo em vista a proximidade da entrada em vigor da 
obrigatoriedade do B2 (janeiro de 2008), precisava tomar uma decisão. A BED 
não podia mais ser o principal pilar do programa do biodiesel com a agricultura 
familiar. A “quebra” da BED colocava em risco todo o programa. 

 
A quebra da BED pôs em cheque a passagem da fase autorizativa para a 

obrigatória dos percentuais de adição do agrodiesel (2007 – 2008), visto que em 2007 a 

empresa se consolidara como a maior produtora de “bio”diesel do país. Foi também a 

causa da diminuição do número de famílias de agricultores com produção vendida, da 

ordem de 40.595 em 2006 para 28.656 em 2008, fragilizando as estatísticas sociais do 

PNPB, visto que era a principal produtora instalada no Nordeste (TIBURCIO, 2011). 

É nesse contexto de fragilidade político-institucional do PNPB, que em 2008 

o governo federal e Petrobrás reveem o papel da estatal e decidem pela sua entrada 

definitiva na produção de “bio”diesel. A decisão que levou a empresa a passar de simples 

intermediadora comercial à produtora e promotora do SCS no semiárido nordestino, 

derivou da trajetória de ações da empresa, relacionada às experiências com a exploração 

do “bio”diesel e com ampliação da sua função institucional dentro do PNPB. Iniciada 



131 
 

 

dentro da Diretoria de Gás e Energia, a trajetória foi marcada por divergências com a CEI 

e pelo desafio de garantir a cadeia de suprimentos de oleaginosas, reconhecidamente uma 

das mais importantes barreiras à entrada no novo mercado (KATO, 2012). 

A estratégia adotada pela estatal até 2008, para ganhar terreno nos limitados 

espaços de tomada de decisão sobre o PNPB, consistiu de uma forte política de 

aproximação e parceria com as representações da agricultura camponesa. O objetivo era 

garantir o fornecimento de oleaginosas, envolvendo inicialmente 80 mil famílias de 

agricultores camponeses nos estados do Ceará, Bahia e Minas Gerais, onde se situavam 

as suas usinas, “com assinatura de contratos de longo prazo, garantia de preços justos, 

distribuição de sementes e prestação de assistência técnica, além de um programa inicial 

de correção de solo” (PETROBRÁS, 2008, p. 60). 

Quando a Petrobrás Biocombustíveis – PBio, uma subsidiária da estatal, foi 

criada em 2008 para consolidar a atuação na produção e comercialização de 

agrocombustíveis, como: etanol e biodiesel, o discurso corporativo era da 

responsabilidade social e ambiental (PETROBRÁS, 2008). Tal discurso pode ser 

ilustrado pela fala de um de seus gerentes setoriais: 

 
A PBio surgiu em 2008, numa ação do governo federal para ter esse negócio 
representado por uma empresa, porque antes esse negócio nasceu dentro da 
Petrobras holding. Então dentro da área de gás e energia tinha uma gerência 
executiva, que trouxe para si as questões relativas ao Biodiesel. Com o 
amadurecimento da empresa, viu-se a necessidade de criar uma empresa fora 
da Petrobras, portanto, é uma subsidiária, 100% capital Petrobrás, para 
acompanhar exclusivamente esse assunto. [...]. Então a empresa se preparou 
para isso e discutiu internamente, colocando a estratégia de fazer o selo no 
semiárido. Com a entrada da companhia, ela olhou para o semiárido. O 
programa, ele na sua essência, dentro do estudo que foi feito na sua criação, 
ele trata da questão do desenvolvimento regional, focando no norte e nordeste. 
Então, a Petrobras quando entrou trouxe esse DNA do programa, que era olhar 
para o Nordeste e por isso a decisão de ter as usinas no Nordeste [...]. E toda a 
formação do selo foi baseada na cultura da mamona, porque ela é a única 
cultura de oleaginosa que tinha uma produção compatível com a questão do 
selo. (Informação Verbal13). 

 
Desde a entrada da PBio no mercado do agrodiesel, o PNPB foi capaz de 

recuperar, até o ano de 2011, o número de agricultores camponeses fornecedores de 

matéria-prima (ver tabela 02). 

 

                                                           
13 Entrevista concedida por um Gerente Setorial de Produção Agrícola do Semiárido Norte - PBIO-
DAGRI/DA/PASN em Fortaleza, escritório regional da PBio – CE em 2014. 
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Tabela 02 – Brasil, evolução do nº de Famílias fornecedoras de matéria-prima nos 
arranjos do Selo Combustível Social até 2015. 

Região/UF 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Norte 215 177 246 56 60 327 313 304 
AC - - - - - - - - 
AM - - - - - - - - 
AP - - - - - - - - 
PA 215 176 177 - - 295 291 284 
RO - - - - - - - - 
RR - - - - - - - - 
TO - 1 69 56 60 32 22 20 

Nordeste 17.187 17.711 41.253 37.226 25.210 12.949 4.757 3.926 
AL - - - - - - - - 
BA 9.938 7.092 18.417 11.814 7.790 4.470 988 1.145 
CE 5.762 9.782 15.490 21.597 14.030 6.197 3.344 2.370 
MA - - - - - - - - 
PB - 11 1.926 640 346 243 - - 
PI 510 254 722 334 351 312 223 222 
PE 615 213 2.615 1.920 2.218 1.475 202 189 
RN 362 73 361 417 456 249 - - 
SE - 286 1.721 504 19 3 - - 

Centro-Oeste 2.400 2.550 3.388 3.533 4.513 5.133 4.757 4.548 
DF - - - - - - - - 
GO 945 1.094 1.672 1.819 2.066 2.249 1.970 1.887 
MS 738 864 913 929 1.381 1.650 1.797 1.971 
MT 717 592 803 785 1.066 1.234 990 690 

Sudeste 87 1.457 3.297 2.486 2.378 2.287 1.837 1.818 
ES - - - - - - - - 
MG 28 1.069 2.637 1.700 1.114 863 507 473 
RJ - - - - - - - - 
SP 59 388 660 786 1.264 1.424 1.330 1.345 
Sul 8.767 29.152 52.187 60.994 60.512 63.058 61.815 61.889 
PR - - 3.067 5.079 5.442 10.559 11.787 11.166 
RS 8.552 26.990 46.211 53.840 50.672 46.384 44.906 45.221 
SC 215 2.162 2.909 2.075 4.398 6.115 5.122 5.502 

Brasil 28.656 51.047 100.371 104.295 92.673 83.754 73.479 72.485 
Fonte: BRASI, MDA, 2017. 

 

Apesar do programa estar longe de alcançar a meta social estabelecida no 

Plano Plurianual – PPA (2008 – 2011) de beneficiar 348 mil famílias de agricultores 

camponeses via SCS, é importante destacar, que o número de agricultores fornecedores 

de matéria-prima no Brasil, saltou de 28.656 em 2008 para 104.295 em 2011, como pode 

ser verificado nos dados acima apresentados.  
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As oscilações entre 2008 e 2009 se devem à saída da BED do PNPB e ao 

ingresso da Petrobrás no ramo de produção do agrodiesel, através da criação da PBio, o 

que resultou num crescimento de 263,95% no número de agricultores. Por outro lado, a 

decrescimento dessa estatística, a partir de 2012, está correlacionado às mudanças de 

estratégia da PBio nos seus polos de atuação no semiárido nordestino, o que será melhor 

discutido adiante, ao prolongamento da estiagem nessa mesma região e à tendência do 

PNPB de se concentrar mais na eficiência produtiva e nos resultados financeiros do setor 

sojicultor, em detrimento dos fins sociais para com a agricultura camponesa. 

 

4.2 A inclusão adversa: o modelo de integração empresa-agricultor camponês 

 

A recuperação do número de famílias fornecedoras de matéria-prima nos 

arranjos do Selo Combustível Social, resultou de mudanças de postura por parte das 

representações camponesas com o ingresso da Petrobrás na produção. Inicialmente, as 

lideranças camponesas resistiram à proposta do PNPB de inclusão social por entenderem 

esta, como uma mera integração subordinada e vertical da agricultura camponesa à cadeia 

agroindustrial controlada pelas empresas produtoras do agrodiesel, no caso a Brasil 

Ecodiesel até 2007/2008.  

O tratamento diferenciado com relação à Petrobrás se deveu ao seu caráter 

estatal, que inspirou em certa medida maior confiabilidade, fazendo dela uma alternativa 

política mais vantajosa em termos da relação agricultor camponês-empresa. Essa relativa 

mudança de perspectiva por parte do campesinato tem relação com o dilema 

paradigmático, que permeia a conflitualidade entre os projetos de desenvolvimento da 

agricultura camponesa e do agronegócio, determinando a configuração das políticas 

agrárias.  

 
Esse dilema reside – exatamente – nas diferenças dos princípios dos 
parâmetros dos paradigmas da questão agrária e do capitalismo agrário: 
questão estrutural/problema conjuntural; subordinação/integração. A 
compreensão da relação existente entre o campesinato e o capitalismo no 
contexto estrutural tem como referências a conflitualidade e a luta contra o 
capital na resistência contra a subordinação e expropriação. E nesse sentido, as 
decisões sobre as condições impostas pelas políticas agrárias são de 
enfrentamento. A compreensão da relação existente entre o campesinato e o 
capitalismo no contexto conjuntural tem como referências a convivência e a 
luta com o capital na elaboração de políticas de desenvolvimento do 
capitalismo agrário. E nesse sentido, não há necessariamente a imposição, mas 
a aceitação das condições das políticas agrárias (FENANDES; WELCH; 
GONÇALVES, 2011, p. 27).  
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A entrada da estatal na produção do agrodiesel, permitiu essa mudança de 

percepção, pois:   

 
Tornava mais atrativo o envolvimento dos movimentos sociais e reduzia o 
custo político de associação dos produtores com uma empresa privada. Ao 
mesmo tempo, a proposta desenhada pela empresa naquele momento se 
aproximava mais da agenda colocada pelos movimentos sociais, na medida em 
que incluía debates sobre o desenho da política e pensava a inclusão a partir de 
uma perspectiva mais ampla de inclusão social e não apenas do ponto de vista 
produtivo. [...]. Ao contrário da CEI que trabalhava na perspectiva de formação 
de um mercado nacional e de garantia do abastecimento, a Petrobras 
interpretava as ações no biodiesel com a agricultura familiar como um processo 
de realização e cumprimento de responsabilidade social e ambiental. Tinha 
assim uma maior margem de manobra no programa (KATO, 2012, p. 192-
193). 

 
Essa divergência de perspectivas quanto à inclusão social da agricultura 

camponesa entre a CEI e Petrobrás, é um elemento fundamental para se discutir e avaliar 

a eficácia social do projeto de desenvolvimento territorial pretendido pelo PNPB. É 

imprescindível, portanto, para esse fim, se questionar sobre qual paradigma de inclusão 

social está implícito em tal proposta pretendida pelo PNPB e que determinou inclusive, o 

modo de operar da Petrobrás junto à agricultura camponesa. 

Para a CEI particularmente, o caráter da política social PNPB deveria ser 

seletivo, não significando, portanto, a inclusão de todo e qualquer segmento da agricultura 

camponesa, mas daqueles que se demonstrassem capazes de sobreviver no novo mercado 

e à competição com o agronegócio da soja. A Petrobrás por outro lado, tinha inicialmente 

como sua estratégia o marketing socioambiental, centrado na responsabilidade social 

corporativa, tendo em vista acumular ganhos de imagem e consequentemente ganhos 

financeiros.  

Em meio a passagem da fase autorizativa para a fase obrigatória, o 

alinhamento progressivo de ações se fez necessário entre a estatal e CEI, para a 

composição de um modelo consolidado de inserção dos agricultores camponeses. A 

criação da PBio em 2008, provocou esse alinhamento, transpondo-se a visão gestada 

dentro do governo federal (CEI) para dentro da estatal, permitindo aos poucos, as 

mudanças de rumo nas suas estratégias políticas e ações em agrocombustíveis, 

principalmente no “bio”diesel (KATO, 2012). 

Isso implicou na consolidação de um paradigma de inclusão social, que 

impactou – de forma passageira – consideravelmente as estatísticas sociais do PNPB. 

Esse fenômeno pode ser visualizado quando da entrada da Petrobrás com a sua 

responsabilidade social corporativa, momento em que se observa a recuperação do 
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número de famílias camponesas fornecedoras de matéria-prima entre os anos de 2008 e 

2011 (ver a tabela 2 anteriormente apresentada).  

No entanto, esse mesmo paradigma demonstrou insustentabilidade ao longo 

do tempo, a partir de 2012, quando uma tendência decrescente da participação da 

agricultura camponesa no fornecimento de matéria-prima começa a se delinear, devido 

ao aprofundamento do caráter seletivo da inclusão social tanto para a CEI, como para a 

Petrobrás. Apesar do apelo político em torno da participação da agricultura camponesa 

em um programa nacional como o PNPB, a lógica da seletividade já estava contida nas 

diretrizes nacionais da política nacional de agroenergia.  

O MAPA já antecipava nesse sentido, afirmando que a “commoditização” ou 

a possibilidade de autossuficiência do Brasil na produção do agrodiesel, não garantiria 

automaticamente a inclusão social dos agricultores camponeses, embora, oleaginosas, 

como a mamona e o dendê – a primeira pelo grande potencial de inclusão social no 

semiárido brasileiro e o dendê pela sua elevada produtividade – tenham sido adotadas 

como vetores de inclusão social nas regiões Norte e Nordeste (BRASIL, 2006). 

Já era observado, que se os agricultores camponeses dessas regiões não 

estivessem preparados para enfrentar a competição com o agronegócio da soja no centro-

oeste ou com as novas áreas de produção de oleaginosas naquelas regiões, dotadas de 

pacote tecnológico intensivo em capital, eles não suportariam a concorrência BRASIL, 

2005a). Essa conclusão permite afirmar, que no contexto da questão agrária, dificilmente 

a agricultura camponesa, teria condições estruturais de garantir uma produção de 

oleaginosas ao nível do almejado pelo PNPB em suas pretensões sociais. As “regiões-

alvo” da política social do PNPB, são as que menos se aproximam de atender à capacidade 

nominal autorizada ou mesmo à demanda compulsória de B100 (ver tabela 03). 

 
Tabela 03 – Brasil, produção, demanda compulsória e capacidade nominal autorizada 
pela ANP por região em janeiro de 2017.  

Região 
Capacidade 

autorizada (m³) 
Produção Mensal de 

Biodiesel (m³) 
Demanda B100 (m³) 

Centro-oeste 243.638 113.702 35.846 

Nordeste 37.954 20.108 48.638 

Norte 20.130 188 25.548 
Sudeste 82.833 24.078 109.437 

Sul 243.370 97.284 57.825 

TOTAL 627.924 255.361 277.923 
Fonte: ANP, 2017. 
Nota: ¹Demanda compulsória estabelecida pela Lei nº 13.033, de 24 setembro de 2014. 
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A pressuposição que garantir um mercado interno para o agrodiesel, 

implicaria em inclusão social da agricultura camponesa, não se sustenta pela própria 

configuração de mercado desse agrocombustível. Desde a implementação do PNPB, a 

produção de B100 tem sido majoritariamente derivada da soja – principal matéria-prima 

e a mais viável financeiramente –, cujo fornecimento é garantido pelo complexo 

agroindustrial de sojicultores da região centro-oeste. 

Conforme o Anuário estatístico brasileiro do petróleo, gás natural e 

biocombustíveis – 2016 da ANP, os estados (Goiás; Mato Grosso e Mato Grosso do Sul) 

do Centro-Oeste, onde a soja representa a cultura com maior viabilidade econômica e 

organização agroindustrial, integralizam 23 plantas industriais; elas representam 40,1% 

dos 20.366,1 m³/dia da capacidade instalada de biodiesel e participam com 44,53% do 

total da produção mensal de “bio”diesel. 

Conforme Holanda (2004), não obstante a soja (18%) possuir, dentre as 

principais oleaginosas, o menor teor de óleo por grão ou semente, quando comparada ao 

amendoim (50%); mamona (50%); girassol (44%); e amêndoa (22%), ela possui o menor 

custo médio de produção em dólares, dentre outras fontes e oleaginosas, conforme a 

tabela 04 abaixo. 

 
Tabela 04 – Brasil, custo médio de produção por oleaginosa em 2004. 

Fonte Custo em U$$ 
Óleo de soja US$ 0,47; 
Óleo de mamona US$ 0,80; 
Óleo de fritura US$ 0,25; 
Sebo bovino US$ 0,33; 
Óleo de babaçu US$ 0,72. 

Fonte: HOLANDA, 2004. 
Elaboração: Autor, 2017 

 

Além do custo médio mais elevado de oleaginosas mais produtivas, como: a 

mamona e o amendoim, o que leva a não utilização dessas matérias-primas na produção 

do agrodiesel, se deve ainda ao alto preço desses óleos, cotados no mercado ricinoquímica 

e a sua elevada viscosidade, que dificulta a adição ao diesel mineral (OBERMAIER et 

al., 2010). 

O óleo de soja apesar de ser maior fonte de proteína que de óleo, se constitui 

numa importante matéria-prima para a produção de biodiesel, uma vez que quase 90% da 

produção de óleo no Brasil provém dessa leguminosa (HOLANDA, 2004). Essa 

afirmação tanto procede, que desde a implementação do PNPB, a soja continua sendo a 
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principal matéria-prima para a produção de biodiesel (B100), equivalendo hoje a 77,7% 

das matérias-primas utilizadas para a produção total (figura 16), tendo ainda apresentado 

crescimento de 16,6% em relação a 2014, seguido no “ranking” das matérias-primas, pela 

gordura animal (18,8% do total) (BRASIL, 2016).  

 
Figura 17 – Brasil, matérias-primas utilizadas na produção de biodiesel (B100) entre 
2006 e 2015. 

 
 Fonte: ANP, 2016. 

 

Esses dados são suficientes para indicar a fragilidade do discurso político14 

em torno do modelo de inclusão social da agricultura camponesa, centrado na produção 

de mamona, com vistas à geração de empregos em zonas rurais socioeconomicamente 

vulneráveis no Norte e Nordeste (RIBEIRO; DIAS, 2013; KHALIL, 2004). Tais 

ilustrações permitem afirmar, que em seu delineamento institucional e na prática, a 

inclusão social pretendida pela CEI, pelo governo federal e Petrobrás, consiste de um 

princípio rarefeito e um objetivo colateral, pois as estatísticas evidenciam a incipiência 

da utilização esperada da mamona frente à produção mecanizada, intensiva em capital e 

mais barata de soja desde o princípio do PNPB.  

                                                           
14 Em 2005, embasada no pré-estudo de viabilidade técnica e econômica da implantação de um polo para 
produção de biodiesel no semiárido nordestino, a então Ministra das Minas e Energia Dilma Vana Rousseff 
anunciou a expectativa de suprir metade da produção de biodiesel no País a partir da mamona. Disponível 
em: <https://www.biodieselbr.com/biodiesel/posicionamento/entidades-posicionamento.htm>. 
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Construiu-se em torno da mamona, um fetiche sobre sua capacidade de se 

constituir num vetor de inclusão social, inspirado na racionalidade do agronegócio, no 

princípio das vantagens comparativas regionais e na integração subordinada da 

agricultura camponesa às empresas produtoras de “bio”diesel. A intenção era atingir um 

nível de oferta que estabilizasse o preço do óleo de mamona ao nível do mercado 

energético, conforme a perspectiva de que:  

  
A ricinocultura (agricultura da mamona) constitui o verdadeiro caminho e 
vocação para o semiárido por ser uma cultura resistente às condições hídricas 
da região, por ter alta produtividade e prestar-se à agricultura familiar. Além 
da mamona, algumas regiões nordestinas apresentam vocações para culturas 
temporárias (soja, amendoim e girassol) que poderiam ser exploradas para a 
produção de biodiesel. [...]. No caso do agronegócio energético da mamona, a 
demanda atual do mercado está insatisfeita, razão pela qual os preços 
praticados no mercado internacional estão muito acima dos preços máximos 
admissíveis para o mercado energético (PARENTE, 2004, p. 162). 

 
No âmbito do PNPB e conforme a visão do MME, a meta social era conseguir 

que metade da produção de biodiesel se originasse da produção de oleaginosas cultivadas 

pela agricultura camponesa no País. Isso seria conseguido através do modelo de produção 

da mamona, voltado para a agricultura camponesa, o qual deveria ser composto por 

pequenas células beneficiadoras da mamona, articuladas em torno de cooperativas, que 

por sua vez, se destinariam a administrar as pequenas células industriais e a fornecer para 

grandes distribuidores e empresas produtoras de “bio”diesel (HOLANDA, 2004).  

Essa concepção sugere uma divisão social do trabalho, pois determina a 

posição limitada e subordinada da agricultura camponesa na cadeia agroindustrial, 

controlada pelos grandes grupos empresariais que compõem o oligopólio do agronegócio 

de energia. A inserção do agricultor camponês estaria em função da sua capacidade de 

adoção do pacote tecnológico e de garantia do fornecimento de matéria-prima; presume-

se que o mercado institucional, portanto, tenderá a excluir os agricultores menos 

competitivos ou que se demonstrem contrários ao modelo de agronegócio da mamona, 

revelando o limite ou o caráter da inclusão social da política agrícola de produção e uso 

do agrodiesel (VIEIRA, 2004). 

A elevação da produção de oleaginosas e a inclusão social dos agricultores 

camponeses não são pensadas sob a ótica da questão agrária, que considera fundamental 

a mudança na configuração da estrutura da propriedade e da posse da terra, como fatores 

condicionadores da estrutura da produção agrícola, das condições de reprodução dos 
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grupos sociais distintos e das relações de poder no campo, determinando dessa maneira, 

a distribuição da riqueza (DELGADO, 2008).  

O PNPB, enquanto um programa de desenvolvimento rural diferenciado por 

se direcionar a um segmento campesino vulnerável e excluído socialmente, resume-se a 

um instrumento de política agrícola do Estado, que intervém no aspecto mercadológico.  

 
A política agrícola visa afetar tanto o comportamento conjuntural (de curto 
prazo) dos agricultores e dos mercados agropecuários, como os fatores 
estruturais (tecnologia, uso da terra, infraestrutura econômica e social, carga 
fiscal etc.) que determinam seu comportamento de longo prazo. Nessa visão, a 
política agrícola engloba tanto, política de mercados (preços, comercialização, 
crédito), como políticas estruturais (fiscal, de pesquisa tecnológica e de 
extensão rural, de infraestrutura e de recursos naturais e meio ambiente) 
(DELGADO, 2008, p. 209).  

 
O fim social do programa se constitui, dessa maneira, numa espécie de 

externalidade positiva, condicionada à dinâmica de mercado do agronegócio de energia, 

devendo ser levado em consideração, na medida em que a produção do agrodiesel se 

constitua numa atividade competitiva e segura no longo prazo – leia-se: com taxa de lucro 

sustentada – quando comparada às demais alternativas energéticas (BRASIL, 2015). 

Está-se falando de uma proposta de inclusão social, pensada apenas nos 

marcos de uma perspectiva de mercado e de uma modernização produtiva, ainda muito 

distanciada do contexto da questão agrária atual, com a qual se defrontam os agricultores 

camponeses. A exclusão social do camponês, seja no campo das políticas públicas ou da 

integração agroindustrial, é disfarçada ou travestida de uma inclusão social incipiente, 

condicionada aos interesses do agronegócio e das relações comerciais subordinantes da 

integração agricultor camponês-empresa (CARVALHO, 2013). 

Quanto ao paradigma agrário subjacente ao PNPB e sua pretensa estratégia 

de desenvolvimento territorial e de inclusão social, Fernandes, Welch e Gonçalves (2011, 

p. 27), afirmam que: 

 
Essa política foi elaborada a partir da lógica da “integração” – um dos 
princípios dos parâmetros do paradigma do capitalismo agrário. O subsídio que 
o governo oferece ao sistema industrial do agronegócio, na compra de uma 
quantidade definida pelo MDA, contribui para a manutenção da subordinação 
da produção camponesa ao agronegócio. O controle do processo de produção 
e comercialização é do agronegócio, que vem realizando investimentos em 
pesquisas e tecnologia para a produção em grande escala de culturas destinadas 
ao agrocombustível. 

 
No caso do PNPB, a integração se materializa ou se expressa, através da 

institucionalização dos contratos entre agricultores camponeses e as empresas produtoras 
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de agrodiesel. Esse mecanismo formal de integração e de controle do trabalho, que o 

capital exerce sobre os agricultores, pode ser definido como “arranjos contratuais 

celebrados entre produtores e outras firmas, orais ou escritos, especificando uma ou mais 

condições de produção e/ou comercialização de um produto agrícola” (BELATO, 1985, 

p. 268). 

Aquino (2013) discorre sobre as duas dimensões desses arranjos contratuais, 

nos quais a dimensão horizontal corresponde ao arranjo em que a firma produtora de um 

único produto ou matéria-prima, compõe uma rede com outras plantas industriais. Já a 

dimensão vertical, se refere ao arranjo, no qual a matéria-prima é comprada de outras 

firmas ou fornecedores. Em síntese, se dois ou mais estágios distintos do circuito 

produtivo são articulados, temos a integração vertical, mas se duas ou mais partes ou 

atividades, são juntadas no mesmo estágio ou nível de operações, temos por sua vez, a 

integração horizontal. 

A integração agroindustrial assume a forma de horizontal, quando a cadeia de 

produção se relaciona com outros ramos produtivos e outras organizações, como 

cooperativas, sindicatos rurais, dentre outras. Em termos logísticos e técnico-produtivos, 

a horizontalidade da integração promovida pelo PNPB fica expressa, na medida em que 

a produção e consumo do agrodiesel “devem ser promovidos de forma descentralizada e 

não-excludente em termos de rotas tecnológicas e matérias-primas utilizadas” 

(HOLANDA, 2004, p. 26, grifo nosso). 

Ela também se estabelece, quando a cadeia do agrodiesel permite que o óleo 

extraído de oleaginosas como a mamona, seja  empregado noutros ramos afins, como: a 

ricinoquímica, que por sua vez se desdobra em outras tantas horizontalidades com ramos 

da produção industrial de tintas, cosméticos, drogas farmacêuticas, plásticos, fibras 

sintéticas, esmaltes, resinas, lubrificantes, próteses e polímeros de aplicações diversas 

(protetores, isolantes e todo tipo de matéria plástica que sirva de aplicação aeroespacial 

e/ou nuclear), dentre outros (CANGEMI; SANTOS; NETO, 2010). 

Mas o que se caracteriza como como inclusão social dos agricultores 

camponeses no esboço institucional do PNPB, é a verticalidade da sua integração 

produtiva junto às empresas produtoras do agrodiesel. Isso porque em meio às limitações 

estruturais (baixo nível tecnológico, relações comerciais precárias; variabilidade da renda 

da terra em função de fatores naturais, instabilidade na oferta quantitativa e qualitativa 

dos produtos) “surgem os contratos de integração vertical como importante instrumento 
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de modernização da agricultura através da cooperação entre os setores produtivos” 

(PEREIRA, 2008, p. 71). 

A integração vertical ocorre quando a cadeia de produção se organiza dentro 

do mesmo ramo de produção; ela se caracteriza pela internalização das decisões organiza-

cionais por parte das empresas produtoras, que “tomam para si” o controle dos estágios 

produtivos a montante ou a jusante da cadeia de suprimentos do agrodiesel. A escolha por 

essa estratégia de coordenação produtiva, se deve ao fato dela possibilitar às firmas “um 

maior domínio sobre diferentes etapas de seu canal de distribuição e respectivo maior 

controle sobre ações conduzidas, viabilizando, dessa forma, uma maior eficiência na 

coordenação e gerenciamento da produção e/ou distribuição” (SILVA et al., 2009, p. 47). 

Considerada como a forma mais comum de integração da agricultura 

camponesa às cadeias agroindustriais, Paulilo (1990, p. 19) define a dimensão vertical da 

seguinte forma:  

 
Tecnicamente este sistema é definido como uma forma de articulação vertical 
entre empresas agroindustriais e pequenos produtores agrícolas, em que o 
processo de produção é organizado industrialmente, ou o mais próximo 
possível deste modelo, com a aplicação maciça de tecnologia e capital. São 
produtores integrados aqueles que, recebendo insumos e orientação técnica de 
empresa agroindustrial, produzem matéria-prima exclusivamente para ela. 

 
Nesse sentido, não se pode tomar essa integração centralizadora de poder e 

de capacidade de governança, como um processo substantivo de inclusão social, quando 

esta é compreendida como processo de empoderamento dos grupos socialmente 

vulneráveis. No que se refere ao combate à pobreza e à inclusão social:  

 
Empoderamento implica desenvolvimento de capacidades (capabilities) das 
pessoas pobres e excluídas e de suas organizações para transformar as relações 
de poder que limitam o acesso e as relações em geral com o Estado, o mercado 
e a sociedade civil. Assim, através do empoderamento visa-se que essas 
pessoas pobres e excluídas venham a superar as principais fontes de privação 
das liberdades, possam construir e escolher novas opções, possam implementar 
suas escolhas e se beneficiar delas (ROMANO, 2008, p. 250).  

 
Pobreza e exclusão social, se constituem antes de tudo, em restrição das 

liberdades substantivas e instrumentais das pessoas, bem como, da capacidade de tomada 

de decisão dos atores sociais. O que tem se promovido no contexto das políticas públicas 

agrícolas como o PNPB, é a diluição das relações entre poder e pobreza, mediante a 

promoção de reparos sociais ou de uma inclusão social frágil e desfavorável, cuja 

finalidade é minimizar ou anular a conflitualidade entre as classes e atores sociais 
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antagônicos e assim garantir a manutenção do status quo da relação de poder sobre o 

espaço agrário.  

A proposta reduz a inclusão social a uma dimensão economicista de geração 

de renda complementar para o agricultor camponês, a partir da cultura temporária da 

mamona, que pode ser interpretada segundo os termos de Alvino-Borba e Mata-Lima 

(2011, p. 227): 

 
A exclusão social é, geralmente, combatida por programas assistencialistas que 
têm como foco manter os mais vulneráveis com determinado nível de 
satisfação, evitando assim, a rebeldia e os riscos políticos. O equívoco não está 
no crescimento das prestações sociais, mas nas políticas que viabilizem a sua 
sustentação. 

 
No quadro da exclusão social, historicamente enfrentada pelos agricultores 

camponeses, o seu ‘desempoderamento’ é um aspecto central à compreensão de como se 

estabelecem os termos desigaus de participação social e integração agroindustrial, que 

repercutem na forma com que é repartida a riqueza gerada nos circuitos produtivos e 

comerciais da pordução agricola. A integração vertical é entendida como uma estratégia 

“alternativa de apropriação de valor da produção por parte da indústria de alimentos e 

produtos agrícolas” (SILVA et al., 2009, p. 51). Nesse sentido, o mecanismo proposto de 

inclusão social pelo PNPB, se constitui numa forma velada de subordinação da renda da 

terra ao estabelecer uma relação de subordinação da agricultura camponesa à 

agroindústria do “bio”diesel. 

 
Essa renda camponesa da terra pode ser extraída do camponês por meio de 
diversos mecanismos, a exemplo de um pagamento (em trabalho, produto e 
dinheiro) a um determinado proprietário fundiário, ou mesmo, através da 
racionalidade capitalista em seus meios de drenagem materializados na 
circulação, na distribuição e até mesmo no consumo (SANTOS, 2012, p. 49). 

 

Para Oliveira (1986) na agricultura, esse mecanismo de apropriação da renda 

da terra pelo capital, se processa devido ao monopólio das industrias do agronegócio 

sobre a esfera da circulação dos produtos agrícola; isso se dá, particularmente, mediante 

um eixo fundamental de apropriação de valor: a produção subordinada à circulação, ou o 

monopólio na circulação.  

O PNPB, através do mercado institucional, restringe a produção de 

oleaginosas da agricultura camponesa aos limites dos contratos de compra-venda com as 

empresas do oligopólio produtor de agrodiesel.  Para entendermos o circuito de produção 

camponesa da renda terra e de apropriação dela pelo capital oligopolista, é preciso se 
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observar que as oleaginosas oriundas da produção camponesa ao se transformarem em 

matéria-prima para a indústria do agrodiesel, trazem consigo, sob a forma de “trabalho 

passado”, o produto de relações estabelecidas nas negociações entre agricultores 

camponeses e industriais do agrocombustível, frações ou mesmo a renda total da atividade 

em sua unidade familiar de produção (OLIVEIRA, 1986).  

Segundo Bombardi (2004 apud SANTOS, p. 51, 2012) afirma que:  

 
A renda da terra camponesa é “sugada” nas duas pontas do processo de 
trabalho: a primeira delas é através da aquisição de insumos, ferramentas, 
equipamentos e embalagens, e a segunda ponta é aquela das formas de 
comercialização. Na primeira etapa, a renda da terra camponesa é apropriada 
pelo capital industrial. E, na segunda, pelo capital comercial.  

 
Em termos de PNPB, ao pretender ser um instrumento de desenvolvimento 

regional e inclusão social, mas ter a soja como principal matéria-prima do agrodiesel, 

resulta numa contradição em termos de política social, pois a renda da terra gerada pela 

agricultura camponesa no Nordeste, é canalizada através das indústrias produtoras de 

“bio”diesel, para o segmento sojicultor do eixo centro-oeste/Sul. 

 
A soja é a única matéria-prima com oferta estruturada, segura e abundante de 
modo que cerca de 80% do biodiesel brasileiro é produzido a partir da soja (as 
demais matérias-primas significativas são o sebo bovino e o girassol). O 
PNPB, nesse sentido, transfere um volume de recursos não desprezível para os 
sojicultores do Centro-Oeste e Sul do Brasil, resultando num efeito distributivo 
não esperado e perturbador para as aspirações sociais do programa (FLEXOR, 
et al., 2011, p. 35). 

 
No caso do programa, destaca-se aqui o processo apropriação da renda da 

terra, particularmente no âmbito da comercialização da matéria-prima, segmento da 

cadeia produtiva do agrodiesel no qual a agricultura camponesa é integrada. Mesmo 

alicerçado sobre o discurso da responsabilidade social das empresas produtoras de 

“bio”diesel como agentes sociais, geradores de emprego, renda e promotores de 

desenvolvimento, o PNPB perpetua o circuito de apropriação da renda camponesa da terra 

pelo capital, atraves do desvio de finalidade do arrannjo produtivo da mamona, que é 

comercializada noutros mercados, a um preço superior ao do mercado institucional do 

“combustivel social”15. 

 Sob a guarda da institucionalidade do programa em nivel nacional, desde a 

sua implementação, vem sendo permitido às empresas produtoras de agrodiesel, dar a 

                                                           
15 Enquanto o óleo de mamona é cotado no mercado interno a R$ 8.000,00/ton; o óleo de soja é cotado em 
torno de R$ 2.600,00/ton. Fonte: BIOMERCADO - Centro de Referência da Cadeia de Produção de 
Biocombustíveis Para Agricultura Familiar, 2017. 
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destinação de mercado que lhes convier ao óleo adquirido direta ou indiretamente da 

agricultura camponesa. Por isso, a política de inclusão social orbitar em torno do arranjo 

baseado na mamona e de outras oleaginosas, apesar de seu óleo não ser utilizado na 

produção.  

Isso viabilizava, por exemplo, a extração de óleo de mamona pelo complexo 

agroindustrial dos industriais do agrodiesel, vendido por sua vez à indústria aeronáutica, 

ricinoquímica, cosmética, dentre outras, após o que se comprava, com o recurso obtido 

dessa comercialização, o óleo de soja em quantidade equivalente de valor, garantindo o 

crescimento nacional da produção de B100. Sob a hegemonia do agronegócio, não é 

surpresa que o delineamento das políticas agrícolas e agrárias do Brasil, permita ocorrer 

isso no âmbito de um programa, em tese, voltado para do desenvolvimento do Nordeste 

e a inclusão social dos seus agricultores camponeses.  

Pode-se verificar esse contrassenso em termos regionais, quando se observa 

que a produção de agrodiesel cresce no Nordeste, em estados como o Ceará, onde o foco 

do programa é essencialmente a produção de mamona e não a soja, esta última já 

apresentada neste trabalho, como a principal matéria-prima utilizada para o 

abastecimento da Usina da PBio em Quixadá.  

Daí o crescimento da produção de B100 no Nordeste, em particular no Ceará 

e na Bahia – principais estados produtores de mamona – entre os anos de 2008 e 2015, 

apresentando poucas oscilações negativas, devido ao fator climático e a ajustamentos 

estratégicos, conforme a tabela 05 abaixo apresentada. 
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Tabela 05 – Brasil, produção de biodiesel (B100), segundo grandes regiões e unidades da Federação – 2005-2014. 

Fonte: ANP/SPD, conforme Resolução ANP nº 17/2004.

Grandes regiões e 
Unidades da 

federação 

PRODUÇÃO DE BIODIESEL (B100) em m³  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15/14 (%) 

Brasil 69.002 404.329 1.167.128 1.608.448 2.386.399 2.672.760 2.717.483 2.917.488 3.419.838 3.937.269 15,13 
Região Norte 2.421 26.589 15.987 41.821 95.106 103.446 78.654 62.239 84.581 66.225 -21,7 
Rondônia  - 99 228 4.779 6.190 2.264 8.406 13.553 10.977 4.140 -62,28 
Pará 2.421 3.717 2.625 3.494 2.345 - - - - - - 
Tocantins - 22.773 13.135 33.547 86.570 101.182 70.247 48.687 73.604 62.085 -15,65 
Região Nordeste 34.798 172.200 125.910 163.905 176.994 176.417 293.573 178.379 233.176 314.717 34,97 
Maranhão - 23.509 36.172 31.195 18.705 - - - - - - 
Piauí 28.604 30.474 4.548 3.616 - - - - - - - 
Ceará 1.956 47.276 19.208 49.154 66.337 44.524 62.369 84.191 72.984 87.434 19,8 
Rio Grande do Norte - - - - - - - - - 1.799 - 
Bahia 4.238 70.942 65.982 79.941 91.952 131.893 231.204 194.188 160.192 225.484 40,76 
Região Sudeste 21.562 37.023 185.594 284.774 420.328 379.410 255.733 261.373 270.891 295.436 9,06 
Minas Gerais 311 138 - 40.271 72.693 76.619 80.100 88.020 83.283 92.258 10,78 
Rio de Janeiro - - - 8.201 20.177 7.716 17.046 8.891 17.262 18.704 8,35 
São Paulo 21.251 36.885 185.594 236.302 327.458 295.076 158.587 164.462 170.345 184.473 8,29 
Região Sul 100 42.708 313.350 477.871 675.668 976.928 926.611 1.132.405 1.358.949 1.512.484 11,3 
Paraná 100 12 7.294 23.681 69.670 114.819 120.111 210.716 319.222 363.689 13,93 
Santa Catarina  - - - - - - - 38.358 68.452 34.489 -49,62 
Rio Grande do Sul - 41.696 306.056 454.189 605.998 862.110 806.500 883.331 971.275 1.114.307 14,73 
Região Centro-Oeste 10.121 125.808 526.287 640.077 1.018.303 1.036.559 1.162.913 1.183.092 1.472.242 1.748.407 18,776 
Mato Grosso do Sul - - - 4.367 7.828 31.023 84.054 188.897 217.297 207.484 -4,52 
Mato Grosso 13 15.170 284.923 367.009 568.181 499.950 477.713 418.480 611.108 845.671 38,38 
Goiás 10.108 110.638 241.364 268.702 442.293 505.586 601.146 575.715 643.837 695.252 7,99 
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A intermediação das empresas produtoras do agrocombustível no mercado da 

mamona é uma prática que já ocorria quando da atuação da Brasil Ecodiesel junto aos 

agricultores camponeses no Nordeste. A entrada do capital agroindustrial inclusive, 

concorreu para a desarticulação e apropriação por esse capital do circuito comercial 

tradicional, onde prevalecia a atuação dos atravessadores como agentes apropriadores da 

renda camponesa. Isso, é algo que Abramovay (2008, p. 39) relata ao afirmar que: 

 
A empresa que mais investiu na mamona, a Brasil Ecodiesel, diante desta 
situação, não hesitou em vender o óleo de mamona ali onde os preços eram 
mais altos entregando às distribuidoras o óleo de soja comprado no mercado. 
Ao mesmo tempo, a entrada de um comprador do porte da Brasil Ecodiesel e 
o horizonte de entrada da PETROBRAS desestabilizaram o mercado 
convencional da mamona e seus protagonistas tradicionais fizeram o possível 
para não perder seus fornecedores transmitindo-lhes – coisa que habitualmente 
não faziam, dadas as imperfeições deste mercado – a alta dos preços, 
provocada tanto pela conjuntura internacional como pela entrada de novos 
compradores.  

Com a Petrobrás e a sua responsabilidade social corporativa não foi diferente, 

como pode ser percebido através da fala de um diretor da Pbio, que segue: 

 
Você quer produzir biodiesel tudo bem, mas para participar desse mercado 
você vai ter algumas atribuições (assinar contrato com agricultor familiar, 
prestar assistência técnica e comprar a produção), mas como eu vou pagar isso? 
Você vai pagar isso com o incentivo que eu vou lhe dar fiscal lá no final que é 
o PIS/COFINS. Então o programa era para se manter economicamente. Eu vou 
conceder algumas coisas ao agricultor familiar, mas eu vou recuperar lá no 
final. Só que essa conta não fecha, por exemplo, para a mamona 
especificamente: quando foi feito essa questão do benefício tributário no 
PIS/COFINS, ele é dado para a empresa, que adquirir a produção de oleaginosa 
e usar na produção do biodiesel. O que aconteceu com a mamona? A gente 
compra, a primeira parte eu fiz, mas eu não uso na produção de biodiesel. Por 
que? Porque a mamona tem o preço de mercado não com base no biodiesel, 
mas na ricinoquímica, que é muito maior. Hoje já caiu um pouco, mas para 
referência de preço, o óleo bruto de mamona, 1 tonelada de óleo custava R$ 
5.000. Mas o biodiesel na bomba custava até R$ 3,00/litro. Se 1 litro de 
biodiesel custa R$ 3,00 e você vai comprar matéria prima que custa R$ 5.000, 
para transformar numa coisa que vai custar mais barato, você vai jogar dinheiro 
fora. Então, o que a empresa faz: a empresa mantém a lógica de comprar da 
agricultura familiar, incentivo do mesmo jeito, só que na hora eu vou vender 
isso para o mercado da ricinoquímica, pego esse dinheiro e compro matéria-
prima para fazer biodiesel. É como se para cada tonelada de óleo de mamona 
eu comprasse 2 toneladas de soja. Isso para mim é negócio (Informação 
verbal16). 

 
Sob o enfoque territorial, a questão da sujeição da renda camponesa da terra 

no semiárido, a partir da venda mamona noutros mercados, pode ser caracterizaria 

conforme as palavras de Tavares dos Santos (1978, p. 71): 

                                                           
16 Entrevista concedida por um Gerente Setorial de Produção Agrícola do Semiárido Norte - PBIO-
DAGRI/DA/PASN em Fortaleza, escritório regional da PBio – CE em 2014. 
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Se há geração de renda da terra no processo de trabalho camponês, isso não 
significa que ela seja apropriada pelo mesmo. [...] em outras palavras, o valor 
do produto camponês somente será realizado parcialmente para o próprio 
camponês, retornando a ele em forma de dinheiro apenas parcialmente; isso 
porque os preços de mercado não cobrem o valor de seu produto. 
Consequentemente, a renda territorial gerada no processo de trabalho 
camponês, incorporada ao sobretrabalho dos camponeses, tende a ser 
apropriada pelo capital industrial, mediante diversas modalidades de 
exploração.  

 
Essa é a “inclusão” do capital, em si mesma precária e perigosa, pois mascara 

as privações sociais a que são submetidos os indivíduos e as classes deslegitimadas, dando 

a impressão de avanços sociais. No que diz respeito à condição do campesinato no âmbito 

do PNPB, pode-se definir como uma “inclusão desfavorável”. 

 
While exclusion is one route to capability failure and poverty, what may be 
called “unfavourable inclusion” can also be a considerable danger. Indeed, 
many problems of deprivation arise from unfavourable terms of inclusion and 
adverse participation, rather than what can be sensibly seen primarily as a case 
of exclusion as such. For example, when there are reasons to complain about 
“exploitative” conditions of employment, or of deeply “unequal” terms of 
social participation, the immediate focus is not on exclusion at all, but on the 
unfavourable nature of the inclusions involved (SEN, 2000, p. 28).  

 
Isso significa dizer que o agricultor camponês se caracteriza para o PNPB, 

como um “público-alvo”17, a quem o programa do agrodiesel tem por objetivo apenas 

inserir, mas não incluir na estrutura de governança e da cadeia produtiva propriamente 

dita, como um ator ativo e fundamental à eficácia do programa. A condição de mero 

fornecedor de matéria-prima, define a dimensão da “Inclusion and adverse 

participation” (inclusão e participação adversa), a qual os agricultores camponeses estão 

relegados na composição da cadeia institucional e agroindustrial do agrodiesel. 

 Isso resume o significado da inclusão social de mercado concebida pelo 

PNPB. Assim, sob essa formatação, se beneficiam apenas aqueles que detém o controle 

institucional da política pública, compreendida aqui como uma instituição do Estado 

reparador, característico dos governos “neodesenvolvimentistas” (SAMPAIO Jr., 2012) 

ou “neoliberais reformados” (WILKINSON, 2011).  

Para Flexor (2009, p. 5): 

 
Os processos de institucionalização alocam recursos, privilegiam e delegam 
poder a certos atores em detrimento de outros, impedem a participação de 
determinados grupos não reconhecidos ou legitimados, promovem incentivos 

                                                           
17 Conceito ou expressão genérica, típica da administração científica, também chamado de Prospect ou 
Target. Constitui o grupo de pessoas que uma empresa ou instituição escolhe como público prioritário para 
o direcionamento da sua ação prática, comunicação e marketing.  
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e cristalizam lutas políticas e interesses anteriores. Dessa forma, atores 
dispondo de amplas capacidades de ação podem tentar tirar proveito do 
processo de institucionalização mantendo seus interesses ou valores ao longo 
do tempo. Por exemplo, grupos bem organizados e com bons canais de 
comunicação com órgãos do governo podem influenciar decisões políticas ou 
o conteúdo de um projeto de lei, fazendo prevalecer os seus interesses nas 
instituições durante um amplo horizonte de tempo (FLEXOR, 2009, p. 5). 

 
Se não fosse mero discurso, a inclusão social do PNPB começaria com a 

ampliação do empoderamento político-institucional das representações camponesas nas 

instancias de tomada de decisão e não delimitando tais atores, como apêndices ou 

obstáculos ao processo de institucionalização da política. 

 

4.3 O desarranjo produtivo em torno da mamona: o PNPB no estado do Ceará. 

 

No Ceará, o PNPB é implementado através do Programa Biodiesel do Ceará, 

coordenado pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário – SDA do estado. A secretaria 

é subdivida em coordenadorias e células com finalidades e designações específicas, como 

a Célula de Bioenergia e Culturas Agroindustriais – CBCA, que é responsável por tratar 

das questões relacionadas ao cultivo e processamento agroindustrial das oleaginosas, bem 

como, gerir o Projeto Biodiesel no Ceará. 

O “bio”odiesel passa a integrar a agenda programática das políticas públicas 

do estado em 2003, quando o PNPB começa a promover a mamona como o carro-chefe 

da inclusão social de agricultores camponeses na região Nordeste. No entanto, só a partir 

de 2007, durante a gestão do governador do Ceará, Cid Gomes, o projeto até então 

denominado Projeto Mamona do Ceará, passa a ser denominado: Programa Biodiesel do 

Ceará, integrando assim, o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel - PNPB.  

Assim como o PNPB em nível nacional, em nível de estado do Ceará, o 

Programa Biodiesel do Ceará sofreu diversos ajustes em sua configuração institucional 

inicial. O programa, logo que se tornou uma ação de fomento à produção de agrodiesel, 

foi motivo de uma intensa campanha de promoção política junto aos agricultores 

camponeses e suas organizações representativas em todo o interior cearense, tendo em 

vista a ampliação espacial da cultura da mamona.  

Conforme um membro da CBCA/SDA em 2014:  

 
Logo de início, quando passou a ser chamado de Programa Biodiesel do Ceará, 
foi feita uma campanha muito intensiva, massificando o projeto de forma 

muito espacial no estado como um todo, isso acarretou uma procura inicial 
pequena dos participantes, mas à proporção que o programa foi avançando com 
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algumas ações do estado, em parceria com o MDA e a Petrobrás inicialmente, 
posteriormente com a Petrobrás Biocombustíveis – Pbio, que foi criada dentro 
da Petrobrás, foi a partir daí, que o estado começou a estruturar melhor o 
programa. E como programa, ele estabelecia além do suporte relacionado com 
a distribuição de sementes de bom padrão genético, assistência técnica em 
alguns anos, alguns insumos, tipo: calcário, fosfato natural, mais o incentivo 
por área plantada, que a partir de 2007, era limitado a 3 hectares por família. 
O agricultor e a família poderiam plantar até mais, mas o estado dava subsidio 
até 3 hectares. No começo, eram R$ 150,00/hectare e agora está em R$ 
200,00/hectare, isso exclusivamente para agricultores cadastrados no 
programa e que tenham Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP. Eu acho que 
por essa motivação financeira, houve uma corrida muito grande de produtores 
para se cadastrar no Programa (Informação verbal, grifo nosso)18. 

 
Assim, o discurso social construído em torno da mamona no Ceará, contagiou 

de forma rápida e ampliada, os agricultores camponeses em todo o interior do estado. A 

garantia de compra da safra com a entrada da PBio na promoção do SCS – empresa a qual 

os agricultores atribuíam maior confiança, como mencionado anteriormente neste 

trabalho –, a concessão do incentivo financeiro pago por hectare cultivado, limitado até 3 

hectares de mamona19 e de benefícios, como: tratores para aragem da terra, adubo e 

assistência técnica – ASTEC, fornecidos pela SDA e/ou pela PBio, gerou uma “corrida” 

inicial pelo cadastramento ao programa. 

Quando questionados sobre a razão para terem se cadastrado e ainda 

permanecerem no programa, em geral, os agricultores revelaram motivações semelhantes, 

tais como a que é apresentada por um agricultor de Quixadá:  

 
Porque é devido as horas de trator que a gente tem de graça e o pagamento do 
incentivo. O trator quando vem gradear a terra ele gradeia dois hectares meus, 
que é onde eu vou plantar meu milho, a mamona e o feijão. Se eu for chamar 
o trator daqui da comunidade eu tenho que meter a mão no meu bolso e pagar 
(Informação verbal)20.   

 
Para quem vive uma realidade de privação de recursos e limitações técnico-

produtivas, que dificultam mais ainda o árduo trabalho na agricultura tradicional, a 

possibilidade de acessar a pequenos benefícios, resultam em grande demanda social. Por 

isso, o número de agricultores cadastrados no programa cresceu 387% em 3 anos (2007 

– 2010), passando de 5.958 para 29.000 agricultores, conforme a tabela 06. 

 

 

                                                           
18 Entrevista concedida por um membro da Célula de Bioenergia e Culturas Agroindustriais da Secretaria 
de Desenvolvimento Agrário em Fortaleza, sede da SDA em 2014. 
19 Medida de incentivo financeiro adotada particularmente pelo governo do estado do Ceará no âmbito do 
Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel e que perdurou entre os anos de 2007 e 2014. 
20 Entrevista concedida por um agricultor do município de Quixadá/CE ao pesquisador em 2014. 
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Tabela 06 - Ceará, número de agricultores cadastrados no programa 
do biodiesel entre 2007 e 2014. 

Ano Número de cadastros 

2007 5.958 
2008 14.827 
2009 19.000 
2010 29.000 
2011 24.000 
2012 12.000 
2013 4.000 
2014 6.000 

Fonte: Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará – SDA, 2015. 
Elaboração: MAIA, 2015. 
 

O programa se estruturou inicialmente para ampliar o número de agricultores 

cadastrados, esperando com isso garantir níveis satisfatórios de produção da oleaginosa a 

serem comercializados com a PBio. No entanto, percebe-se o crescimento elevado do 

número de cadastros até 2010 e uma radical mudança na estatística, a partir de 2011, 

quando começa a decair a uma taxa razoavelmente acentuada. 

No período compreendido entre 2007 e 2010, houve uma convergência entre 

a estratégia estadual e o modelo inicial de atuação da Petrobrás na cadeia de produção do 

“bio”diesel; tanto a estatal pretendia expandir o número de contratos com agricultores, 

tendo em vista sua estratégia empresarial baseada na responsabilidade social corporativa, 

a manutenção do SCS e o abastecimento da sua Usina em Quixadá, como o governo do 

estado, durante a administração do governador Cid Gomes e através da SDA, usou o 

programa de forma desenvolvimentista, com fins de promoção política da administração. 

A queda vertiginosa do número de agricultores cadastrados, por sua vez, 

decorreu de fatores que alteraram justamente essa convergência, como: a 

impraticabilidade da cultura da mamona e da escala de produção estabelecida pelo 

agronegócio do “bio”diesel em todas localidades e por todos os agricultores camponeses; 

a onerosa política de incentivo financeiro à produção de mamona, que já sinalizava sua 

insustentabilidade com o atraso dos pagamentos (realizados geralmente na fase da 

colheita da oleaginosa, descaracterizando seu caráter de incentivo); e o alinhamento de 

perspectivas e ações entre a CEI e Petrobrás, quanto à atuação mais seletiva junto à 

agricultura camponesa no semiárido, tendo em vista resultados financeiros mais 

vantajosos para a empresa, em detrimento do atendimento dos fins sociais e de 

desenvolvimento regional.  
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Esses fatores acabaram por impactar negativamente sobre a dimensão da área 

cultivada de mamona, pois a sua correção, implicava o redimensionamento da área de 

influência do programa em função dos municípios com maior vocação e produtividade 

na cultura da mamona. Diante do tratamento dessas distorções, o Comitê Gestor do 

programa decidiu por reavaliar a área de influência da política e o público atendido, 

redefinindo a espacialização do programa e reduzindo o número de municípios 

envolvidos e agricultores cadastrados. Conforme a Coordenação da Célula de Bioenergia 

e Culturas Agroindustriais, foi a partir de 2010, que no Ceará se começou a “qualificar” 

o programa, em termos da inserção da agricultura camponesa. 

 
Muita gente que procurou o programa pensando na questão do incentivo, 
começou a perceber, que não era realmente produtor de mamona; aí 
naturalmente houve uma seleção, ou seja, pessoas que antes se cadastraram, 
deixaram de participar do programa. E o próprio programa, identificando esse 
desvio, o seu comitê gestor, que se reúne com a participação da PBio, Branco 
do Brasil, MDA, EMATERCE, SDA e outros parceiros como FETRAECE, 
MST, começou a avaliar e trazer o programa para atuar nas áreas mais 
representativas do estado, com mais vocação; daí a gente começou a qualificar, 
nesse período o programa e reduzimos bastante. Nós chegamos a atuar em até 
156 municípios, hoje nós estamos atuando em 50, com uma ação mais 
intensiva em 14 municípios, que são: Sertão dos Inhamuns – Catunda, 
Independência, Monsenhor Tabosa, Tamboril e Tauá; Sertão central – Boa 
Viagem, Canindé, Madalena, Itatira, Mombaça, Pedra Branca, Quixeramobim, 
Quixadá e Santa Quitéria, esses são os 14 municípios, que são responsáveis 
por 70% da produção do estado (Informação verbal)21.  

 
A área de influência foi reduzida de 156 (figura 18) para 50 municípios, dos 

quais apenas 14 acabaram por compor a área de atuação prioritária até 2015 (SDA, 2013). 

Nos demais 36 municípios, encontravam-se agricultores com contratos junto à PBio ainda 

dentro do prazo de validade, mas que foram cortados do plano de atuação da empresa, 

quando da revisão da área de influência do programa.  

Os agricultores construíram certa dependência em torno da cultura da 

mamona, pois através dos contratos firmados com PBio, eles acessavam o incentivo 

financeiro e obtinham assistência técnica e insumos, que lhes beneficiavam, seja como 

complemento da renda familiar, seja como benefícios indiretos às demais culturas 

praticadas em consórcio nas suas unidades produção. 

 

 

 

                                                           
21 Entrevista concedida por um membro da Célula de Bioenergia e Culturas Agroindustriais da Secretaria 
de Desenvolvimento Agrário em Fortaleza, sede da SDA em 2014. 
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Figura 18 – Ceará, municípios zoneados como potenciais produtores de mamona até 
2013. 

 
Fonte: elaborado pelo próprio autor, 2017. 
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O desdobramento institucional desse processo, foi revelado na seguinte fala 

de um membro da SDA: 

 
Como esses contratos têm validade de 5 anos, quando se reduziu o programa, 
ficaram muitos municípios e agricultores, que tinham contrato com a 
Petrobrás, em tese, de fora do programa. Então, numa avaliação que nós 
fizemos para não enxugar tão bruscamente o programa, nós fizemos um 
levantamento para ver em que municípios a EMATERCE poderia continuar 
dando assistência para não abandonar os agricultores de uma vez só, aí em 
2014 nós ficamos com esses outros municípios e nesses, como a Petrobrás, não 
estava se responsabilizando com a compra da produção, simplesmente essa 
ação do governo foi para não deixar o produtor desamparado, negociando com 
outros parceiros interessados em adquirir essa produção nesses municípios, 
que está sendo adquirida pela Olveq, uma empresa sediada em Quixadá. Então, 
por isso que em 2014 nós tivemos esses 52 municípios (Informação Verbal)22. 

 
Com os cortes de gastos e redimensionamento espacial iniciados em 2010, 

muitos foram prejudicados com o cancelamento de contratos, acabando de fora da nova 

área de influência. Esse tipo de medida, em políticas públicas, quando tomada de forma 

demasiadamente unilateral e vertical, refle a ineficácia da política, além de implicar em 

custos e prejuízos financeiros, bem como, perdas de ordem imaterial para os atores 

institucionalmente envolvidos, como: disfunções organizacionais, descrédito político e 

institucional quanto aos gestores públicos e incerteza quanto ao futuro para o público 

assistido pela política. 

Os ajustes por que passou o PNPB ao longo de 10 anos de sua implementação 

e os conflitos travados entre as estratégias dos atores sociais: governamentais, 

empresariais e representações de classe, expressa as formas clássicas/conservadoras de 

desenho e gestão organizacional, ainda predominantes no esboço institucional de políticas 

públicas, demonstrando a incapacidade dos gestores de lidar de forma eficiente, eficaz e 

integral, com desafios importantes em termos de sua concepção, implementação e 

gerenciamento, como:  

 
O surgimento de demandas sociais ou políticas públicas que não fazem parte 
da missão ou das competências de só uma parte da estrutura orgânica vertical 
da corporação, já que correspondem a toda a organização ou a uma parte 
significativa dela e a necessidade de dispor de uma visão integrada de 
determinados segmentos da população, considerados prioritários do ponto de 
vista a ação pública (SILVA, 2011, p. 5). 
 

No Ceará, se fez necessária uma medida de reparação social durante o 

processo de ajuste do programa, tendo em vista não desamparar abruptamente os 

                                                           
22 Ibidem, 2014. 
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agricultores dos municípios tirados do programa. A SDA teve de viabilizar a 

comercialização da produção de mamona com o mercado da ricinoquímica, interessado 

em adquirir a oleaginosa para outros fins industriais, como ocorreu com a Olveq Indústria 

e Comércio de Óleos Vegetais Ltda. de Quixadá. Outro custo derivado do cancelamento 

dos contratos pela Petrobrás, foi o comprometimento da prestação de ASTEC (serviço 

cuja responsabilidade cabia à PBio, conforme o instrumento normativo regulador SCS) 

aos agricultores que ainda possuíam contratos de venda dentro do prazo de vigência.  

Diante disso, a SDA teve de viabilizar a prestação de ASTEC em alguns 

municípios, através da EMATERCE; isso se deu unicamente durante o período de revisão 

da espacialização do programa, mas implicou em custos não programados para a 

secretaria. Pode-se resumir, então, a nova espacialização do programa no Ceará a três 

condicionantes: 1) às mudanças na estratégia da PBio junto à agricultura camponesa; 2) 

ao custo orçamentário de manutenção do incentivo financeiro à produção; 3) ao caráter 

empreendedor e produtivista da “inclusão social” de agricultores de mamona, que pode 

ser expressa através da fala de membro da EMATERCE: 

 
O equívoco do governo estadual foi abrir o subsidio para todo o Estado de 
Ceará, gerando a atração de “produtores do subsídio”, agricultores 
interessados apenas em receber o dinheiro, mas descompromissados com a 
produção de mamona. Ao decidir por acabar o subsídio criado no Governo Cid 
Gomes, o Governo Camilo Santana, acabou por gerar um “efeito-seleção”, de 
certa forma positivo, pois só continuarão no Programa aqueles agricultores 
dispostos a plantar realmente a mamona (Informação verbal, grifo nosso)23. 

 
Não se pode negar, sobretudo em termos de agricultura – atividade humana 

na qual o metabolismo entre Sociedade ↔ Natureza se expressa de forma mais nítida – 

que a dimensão econômico-produtiva de um determinado cultivo, está condicionada aos 

aspectos espaciais. Isso, por sua vez, permite reconhecer o quão fundamental é, se 

considerar a espacialização de uma atividade produtiva e de uma política pública.  

Sobre a racionalidade seletiva por detrás da espacialização da atividade 

agrícola, Moreira (2007, p. 42-43) diz que: 

 
A seletividade é a prática ambiental em que o homem transforma a associação 
natural num misto das espécies não utilizadas dessa associação com as espécies 
consideradas úteis à sobrevivência humana. Isto é, plantas animais 
domesticados, aclimatados pelo intercambio e pelas migrações. Assim, a 
paisagem criada se distancia da paisagem natural numa extensão que é 
proporcional ao nível da técnica usada na ação da seletividade. A determinante 

                                                           
23 Entrevista concedida por um membro do Núcleo de Gerencia Técnica da EMATERCE, em Fortaleza, 
2016. 
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é a busca continua do aumento de produtividade. [...]. Daí um novo espaço. 
Enquanto no gênero extrativo os grupos humanos utilizam as espécies do meio 
local na sua mais integral diversidade, nos gêneros agrícola e pastoril as 
espécies são filtradas pela relação de seletividades. A maior produtividade do 
trabalho nos gêneros agrícola e pastoril é a causa da diferença.  

    
No que se refere às mudanças institucionais do PNPB e nas estratégias de 

atuação da PBio junto à agricultura camponesa no Ceará, o que importa questionar e 

perceber é: a serviço de qual paradigma agrário está o processo de seleção espacial para 

o cultivo de mamona? O problema em si, não é o redimensionamento da área de influência 

do tamanho do programa e a restrição da atuação da PBio a determinados municípios e a 

agricultores específicos, mas a descaracterização do PNPB como política de inclusão 

social e sua aproximação, cada vez maior de um instrumento conservador de integração 

subordinada da agricultura camponesa à empresa.  

Esse é mais um aspecto conflitivo – agronegócio de energia versus agricultura 

camponesa em torno do PNPB – que levou ao distanciamento de alguns segmentos 

camponeses. Os agricultores cadastrados no programa, por exemplo, na sua maioria não 

são assentados e isso se deve às discordâncias em torno do modelo de inserção do 

campesinato na composição, tanto institucional, como produtiva do programa.  

Conforme uma integrante da COOPTRACE/MST: 

 
O programa ele tem mais ou menos 10 anos, nós do MST, a nossa experiência 
ela parte de 2006/2007 até 2013. A nível nacional, em vários estados, existiam 
várias críticas e aqui também e o que motivou a nossa entrada, foi porque nós 
tínhamos algumas experiências de empresas em assentamentos no Piauí e na 
região dos Inhamuns, no caso a Brasil Ecodiesel, que estavam entrando nos 
assentamentos, porque os assentamentos são territórios organizados – a 
maneira como são loteadas as famílias, área de trabalho e tudo mais, tudo isso 
facilita o processo de organização do trabalho –, apesar de todos os problemas 
que possam existir. Então, isso era uma situação ideal para quem queria fazer 
esse tipo de trabalho, aí a Brasil Ecodiesel começou a fazer esse processo e 
realmente se estava correndo esse risco. Quando o movimento começou a 
discutir, a gente não tinha muito a ideia do que viria a ser, mas a gente queria 
entrar nesse processo para debater e fazer a nossa experiência de um novo 
formato, não a história do monocultivo. Então a gente entrou com uma nova 
proposta, mas o principal era demarcar o território da agricultura camponesa 
dentro de um programa como esse, que é federal. De cara nós queríamos 
quebrar com alguns princípios, que existiam nesse programa, por exemplo: o 
monocultivo, que era consorciar no máximo com o feijão e nada mais. Então a 
gente ao longo do tempo foi debatendo isso. Internamente no MST, a gente 
conseguiu fazer com que não houvesse isso, até porque a gente tem o 
acompanhamento político dos assentamentos e a maneira como a gente entrou 
era o seguinte: nós somos a entidade que elabora o projeto e que acompanha, 
mas quem desenvolve o trabalho são as famílias assentadas e a gente conseguiu 
junto com as famílias, estabelecer um critério de não se passar de mais de 3 
hectares, por que mais que isso, mesmo que seja consorciado, é uma 
quantidade de terra e de trabalho, que aí a gente vai correr o risco de focar 
todas as atenções no programa biodiesel e a gente sabe que na agricultura 
camponesa, existe além da plantação de alimentos, existe animal, existe uma 
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série de coisas. Então a gente não podia, porque tem o incentivo do governo, 
só plantar mamona. A gente inclusive estabeleceu junto com o governador, o 
incentivo até três hectares, porque senão o assentamento iria virar monocultivo 
de mamona-feijão. Sobre a nossa perspectiva de como o programa veio, 
internamente o movimento decidiu que nós não vamos ser reféns da Petrobras, 
mas nós vamos entender, porque de um jeito ou de outro, os assentamentos 
estavam entrando no programa, se não era com a gente (COOPTRACE), seria 
com outra empresa e com outra empresa, ela poderia se utilizar do 
assentamento de outras formas, inclusive o arrendamento de terra. Nossa 
intenção era politizar o debate e criar experiências. Nós não vamos entrar no 
programa e consorciar só com o feijão, mas também com o milho, batata, nós 
não queremos um pacote tecnológico, nós vamos trabalhar com a questão da 
agroecologia, até porque nossos assentamentos, a maioria não tem o perfil de 
utilizar agrotóxicos. [...]. A gente começou grande, com quase 3.000 famílias 
cadastradas, do litoral ao sertão. O governo do Estado e a SDA achava loucura, 
porque já queria estabelecer onde é que dava, por questões financeiras, 
principalmente por questão de viabilidade econômica, porque quando uma 
multinacional entra num negócio como esse ela quer é lucro e a gente não, nós 
fizemos o cadastro das famílias dos Inhamuns até Amontada, Itapipoca, Icó, 
fizemos tudo (Informação verbal24).  

 
Em termos de mamona, esse número de famílias era totalmente inviável para 

as pretensões do governo do Estado, PBio e SDA. A estratégia logo foi revista para as 

localidades onde a oleaginosa fosse mais viável econômica e financeiramente. Na 

perspectiva do campesinato, deveria ter se considerado elementos históricos, culturais e 

ambientais para uma inclusão social e agroecológica, que permitisse envolver municípios 

do sertão ao litoral, em função de uma diversidade cultivos de oleaginosas como vetores 

de desenvolvimento e não desenvolvimentismo territorial. 

  
Se viu só a mamona e ela só deu certo onde já existia a cultura. Por exemplo, 
em Amontada não deu certo porque não era região propicia, mas poderia dar 
outra oleaginosa como, o amendoim, mas não se investiu e pesquisou e a 
mamona também não teve isso. Não houve analise de solo. Se produziu bem 
onde as famílias historicamente trabalhavam com a mamona. Seria o caso de 
planejar a produção e estrutura a cadeia produtiva e não se faz isso só 
fornecendo a semente, uma semente que vem lá da Bahia e não se incentiva a 
criação de um banco de sementes e a trabalhar com outras variedades. Nunca 
se pensou em fazer análise da produtividade de óleo das sementes de mamona 
e diversificar as variedades de oleaginosa (Informação verbal25) 

 
Assim, tendo em vista o fomento ao agronegócio da mamona, a nova área de 

influência do programa no estado do Ceará foi então definida, conforme a tabela 07 e 

espacialmente ilustrada pela figura 19 em sequência. 

                                                           
24 Entrevista concedida por uma ex-presidente e coordenadora da Cooperativa de trabalho das áreas de 
reforma agrária do Ceará – COOPTRACE/MST na sede da cooperativa em Fortaleza, 2014. 
25 Ibidem, 2014. 
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                     Tabela 07 – Ceará, regiões administrativas, área cultivada, valor dos incentivos e agricultores atendidos em 2014. 

Território Municípios 

Área 
Cultivada 

(ha) 

 Incentivo             
em mil R$ 

Recursos para 
capacitação/apoio 

das Biofábricas 

Nº de 
Agricultores 

2014 2013 2014 

S
er

tã
o 

d
e 

In
h

am
u

n
s 

Catunda 246 21.316 49.200 4.347 189 
Independência 520 70.528 104.000 27.200 400 
Monsenhor Tabosa 1.104 72.314 220.800 43.527 849 
Tamboril 520 104.030 104.000 9.200 400 
Tauá 540 79.358 108.000 27.545 415 

  SUBTOTAL 2.930 450.176 586.000 111.819 2.489 

S
er

tã
o 

C
en

tr
al

 

Boa Viagem 1.213 53.800 242.600 41.459 933 
Canindé 195 18.479 39.000 21.450 150 
Itatira 883 61.966 176.600 39.617 679 
Madalena 130 6.350 26.000 20.300 100 
Mombaça 455 44.636 91.000 26.050 350 
Pedra Branca 587 83.857 117.400 28.396 452 
Quixadá  536 100.270 107.200 27.499 413 
Quixeramobim 156 17.289 31.200 2.760 120 
Santa Quitéria  715 48.070 143.000 36.650 550 

  SUBTOTAL 4.870 501.151 974.000 244.181 3.968 
Fonte: Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará, 2014. 
Elaboração: MAIA, 2014. 
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Figura 19 – Ceará, distribuição territorial de agricultores atendidos pelo programa 
bisodiesel em 2014.  

 
Fonte: elaborado pelo próprio autor, 2017. 
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Especificamente em relação à mamona e à questão da baixa produtividade 

atribuída às condições produtivas da agricultura camponesa no semiárido, a questão é que 

antes de se restabelecer a identidade camponesa com essa cultura e suas aplicabilidades 

agroindustriais, enveredou-se pelo caminho do desenvolvimentismo agrário. A ânsia 

produtivista pelo abastecimento com óleo de mamona da Usina da PBio em Quixadá – 

coisa que nunca ocorreu –, relegou ao segundo plano a garantia da produção da oleaginosa 

na base, ou seja, no âmbito dos sistemas produtivos camponeses. Conforme a fala de um 

membro da EMATERCE, houve: 

 
Um conflito nesse programa, pois o programa veio muito como programa para 
biodiesel e o produto que nós íamos fazer aqui era mamona. Existe um 
elemento histórico, que eu tentei passar durante muitos dias para as pessoas, 
mas que não conseguiram ouvir. Temos a década de 70 todinha e parte da 
década de 80 de proibição do plantio de mamona. Então, esse período que se 
passou proibindo, eu não sei nem em quanto tempo nós vamos recuperar para 
as pessoas se sentirem plantadores de mamona. Um dos problemas que nós 
vivenciamos e aí no momento eu pedi cautela, era a história do incentivo. Nós 
tínhamos que trabalhar de verdade era a garantia do preço mínimo e as 
tecnologias para o beneficiamento da mamona. Nosso povo e eu sou um 
desses, que sempre bati mamona com enxada, com vassoura ao pingo do meio-
dia, porque é o único horário que ela nos dá condição de fazer isso e só sabe o 
que é isso quem faz né?! E as maquinas que foram adquiridas, elas precisavam 
ser trabalhadas com o mesmo entusiasmo, que foi trabalhado a usina do 
biodiesel da Petrobrás. Eu acho que as pessoas miraram muito na usina e 
esqueceram, que o pessoal aqui tinha que fazer uma mudança de cultura. Eu 

lembro que tinha uma discussão, que as pessoas falavam em “não sei 

quantos hectares de mamona” e nós dissemos que isso não existia e que 
tínhamos que falar em “quantos hectares com mamona” (Informação verbal, 
grifo nosso)26.   
 

Essa declaração ilustra e corrobora os argumentos anteriormente expostos 

neste trabalho acerca das pretensões iniciais do programa de fomento ao agronegócio da 

mamona no Nordeste. Esse aspecto é fundamental para se compreender a hegemonia do 

paradigma do capitalismo agrário no esboço do PNPB, sua participação no tocante aos 

resultados da política de inclusão social no semiárido e nos descaminhos, inclusive da 

exploração da mamona no semiárido. 

Em termos de semiárido, foi preciso uma mínima aproximação com a 

realidade do cultivo consorciado característico da agricultura camponesa, para que se 

restabelecesse minimamente os níveis de produção e produtividade de mamona:  

 
Levamos quase quatro anos para se entender, que nós não tínhamos que chegar 
lá dizendo que o agricultor tinha que plantar mamona e não podia plantar outra 
coisa. Isso é engraçado, que essa coisa não apareceu nos cenários. Ela apareceu 
assim, o corte do projeto da Petrobrás, porque aí tinha que ser mamona. 

                                                           
26 Entrevista concedida por um membro da diretoria da EMATERCE em Fortaleza em 2015. 
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Quando a gente dizia, que não podia ser um hectare de mamona, mas tinha que 
ser mamona num hectare é porque quando eu planto feijão, planto milho eu 
posso plantar mamona e ela dá do mesmo jeito. [...]. Um dia eu estava em 
Monsenhor Tabosa e o Prefeito topou fazer a festa da mamona, que a última 
tinha sido feita em 1962. A gente foi para lá e fizemos um evento bom, a 
Petrobrás estava, o pessoal da ricinoquímica estava, órgãos de governo, para 
entender, a partir dos depoimentos dos agricultores, que o consórcio estava 
sendo respeitado. Aí sim, começou a ficar mais próximo dos plantadores de 
mamona. A primeira coisa que eu quero registrar, é que essa chegada de que a 
mamona é do biodiesel e que, portanto, nós temos que plantar mamona e tirar 
altos índices de produtividade e aí a assistência técnica resolve, esquecemos 
imediatamente de uma relação que é necessária: o homem que trabalha 
(Informação Verbal, grifo nosso)27. 

 
Com relação ao “homem que trabalha”, é preciso se entender as reais 

necessidades e prioridades do camponês, antes de lhes impor metas incompatíveis com 

as suas possibilidades e a sua racionalidade socioeconômica. O ajuste espacial do 

programa permitiu perceber a importância da mamona para o desenvolvimento do 

território camponês que ela caracteriza no semiárido nordestino ao suscitar a reflexão 

sobre a necessidade de se visar resultados, mas considerando a valorização das pessoas 

que fazem a mamona, o limite edáfico dado pela deterioração dos solos às metas 

produtivistas e a imprescindível necessidade de adequação social das técnicas e processos 

de beneficiamento à realidade camponesa.  

Conforme um membro da EMATERCE, ela possui a mamona tem sua 

importância na sustentação da unidade de produção camponesa sem, no entanto, pôr em 

risco a produção de alimentos:    

  
Nosso povo está tirando pouco feijão, pouco milho. Nesse ano [2015], os dados 
que nós temos, a mamona está dando mais que o feijão e milho por onde foi 
plantado junto. Esse é um dado importante. Em 2011 a mamona dobrou a renda 
de todos os agricultores que plantaram mamona. Eles dobraram a renda do 
roçado, sem sacrificar nada da comida, nem milho e do feijão. Isso traz uma 
repercussão boa para continuar com a mamona. Agora o nosso grande 
problema tem sido esses anos de seca, aí terminava o incentivo sendo 
importante porque as pessoas o recebiam como contribuição para 
atravessar a seca. Nosso desafio agora é as pessoas terem o solo mais 
completo, mais bem trabalhado para o cultivo da mamona. Uma dívida grande, 
uma dívida que ainda permanece, é o uso das máquinas que o estado financiou, 
que está nas comunidades para o beneficiamento da mamona. Ainda tem muita 
gente vendendo a mamona em baga porque não se aperfeiçoou nas maquinas. 
[...]. Percebi que aquelas pessoas que não tem aptidão e curiosidade de 
tecnologia, a máquina não puxou, ele já para ela e pronto, não vai mais fazer. 
Isso porque não está ao alcance dele como mudar aquela máquina, ele acha até 
que ela veio para atrapalhar (Informação verbal, grifo nosso)28. 

 

                                                           
27 Ibidem., 2015. 
28 Ibidem., 2015. 
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Com a retirada do incentivo ao cultivo de mamona: primeiro com a 

diminuição da área cultivada e consequente redução do número de agricultores assistidos 

pelo recurso; depois, com a sua retirada definitiva em 2014/2015, o resultado foi a saída 

massiva dos agricultores do programa. A surpresa e o recuo dos camponeses, diante da 

retirada do incentivo financeiro é revelada, através da fala de um agricultor de Quixadá: 

“o negócio do incentivo, já esse ano [2014], diz eles que não tem incentivo mais não. Aí 

muita gente desistiu. O técnico da Petrobrás disse que o incentivo, a tendência era se 

acabar, mas não disseram o motivo pra nós não” (Informação verbal29). 

Ainda sobre a centralidade que a questão do incentivo teve para o programa 

no Ceará e o resultado da sua retirada, a fala de um membro do quadro diretor da 

EMATERCE reforça, que:  

 
O governo entendeu que não tinha mais que pagar o incentivo. Não fiquei 
triste, mas preocupado porque a gente tem que dar uma outra volta por cima. 
[...]. Eu não concordava só com o incentivo. [...]. Não concordava com a ideia 
de que incentivando as pessoas iriam plantar. Foram, mas nós tivemos 
problemas, porque as pessoas plantavam, mas nem cuidavam. Daí foram 
colocando regras, fazendo laudo. O que eu estou colocando é que se tivesse 
cuidado da parte cultural, ela teria sido muito melhor. Onde nós fizemos isso 
com poucas pessoas, esse quadro é sustentável hoje. Eu acho que ele continua 
sendo, para quem quer que seja: Petrobrás; para a ricinoquímica, mas é preciso 
a gente trabalhar esse outro lado (Informação verbal)30. 

 
A forma como foi retirado o incentivo indica assimetria de informações no 

contexto da relação entre os gestores públicos e o público-alvo do programa. A medida 

foi tomada pelo governo do estado de forma unilateral, sob a alegação de ineficácia do 

instrumento econômico, visto que muitos agricultores que o receberam, não 

corresponderam às metas de produção estabelecidas. A ineficácia do incentivo ao cultivo 

pode ser atribuída ao desvirtuamento prático do seu propósito, o que resultou em formas 

divergentes de sua assimilação por parte dos atores institucionais; enquanto para os 

gestores públicos, o recurso tinha a função de custeio da preparação da terra para o cultivo 

de mamona, o tempo que levava e a forma com que ele chegava aos agricultores, levou 

esses últimos a assimilarem o recurso como uma espécie de apoio assistencial ou 

complemento de renda.  

 
O incentivo não é custeio. Quando você custeia a produção, você recebe o 
dinheiro para investir todo na produção, mas o incentivo vinha bem depois. 
Então ele era um complemento de renda. Não era plantar 2 hectares e receber 
R$ 200,00/hectare e aí eu ia investir; o recurso chegava até um ano depois, pois 

                                                           
29 Entrevista concedida por um agricultor do município de Quixadá/CE ao pesquisador em 2014. 
30 Entrevista concedida por um membro da diretoria da EMATERCE em Fortaleza em 2015. 
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tinha que ter conta, laudo, fiscalização, iam verificar se tinha realmente feito a 
visita, se ele tinha realmente plantado, às vezes até se já tinha comercializado. 
Então, aquilo fazia parte da renda e o agricultor fazia daquele dinheiro o que 
ele quisesse. [...]. O incentivo se configurava mesmo como complemento de 
renda. O ideal era que ele saísse após o primeiro laudo, ou seja, quando o 
agricultor começasse a plantar, mas saia quase no período de comercialização 
(Informação verbal31).  

  
Outro argumento para a retirada do incentivo foi a recomposição do preço da 

mamona, atribuída à entrada da PBio como produtora no mercado institucional em 2008, 

alavancando o preço da saca de 60 kg de baga de mamona nos mercados de Tauá/CE; 

Irecê/BA; e Matias Cardoso/MG. O preço da saca de 60kgs, que até 2008 variava em 

torno de R$ 60,00/saca (ou R$ 1,00/kg), chegou em 2014 no mercado de Tauá/CE (menor 

preço levantado), a oscilar entre R$ 72,00 e R$ 110,40/saca (ou R$ 1,20 e R$ 1,84/kg).  

Os preços da oleaginosa em baga (sem casca) são levantados pela Companhia 

Nacional de Abastecimento – CONAB, desde 13 de abril de 2012 em parceria com o 

MDA e a Petrobrás. Só a partir de 2013, o mercado de Tauá – município que possui a 

maior área de cultivo, estimada em 1.436 hectares – alcançou produção suficiente para a 

cotação de preços. O preço da mamona volta a cair, a partir de 2015 em todos os três 

principais mercados, estabilizando no Ceará em R$ 72,00/saca um pouco acima do preço 

mínimo praticado de R$ 63,47/saca.  

Em 2015 e 2016, os preços nominais mensais subiram em Irecê/BA, mesmo 

diante das dificuldades para a produção e comercialização, considerada ainda a inflação 

acumulada, passando de R$100,87 para R$ 111,67 (aumento de 10,71%) e apresentando 

crescimento constante até abril/2016 (85,68% acima dos preços praticados em abril de 

2015). Já em Tauá/CE e Matias Cardoso/MG, os preços recentes não foram atualizados 

por falta de produção durante vários meses, comprometendo a análise real de mercado.  

Apesar da manutenção do bom nível de preço, a tendência geral de queda 

(tabela 08) que se inicia, a partir do segundo semestre de 2014 e se mantem até 2016, 

pode ser atribuída ao impacto sobre a produção de mamona no Ceará. Isso decorre de 

problemas com a atuação da PBio no semiárido, que desde 2015 tem retirado a cessão de 

tratores para o preparo do solo e sinalizado a inviabilidade do SCS. Somado a isso, tem-

se a atuação de atravessadores e as dificuldades da EMATERCE com a distribuição das 

sementes, desestimulando assim, os produtores de mamona (CONAB, 2016).

                                                           
31 Entrevista concedida por uma ex-presidente e coordenadora da Cooperativa de trabalho das áreas de 
reforma agrária do Ceará – COOPTRACE/MST na sede da cooperativa em Fortaleza, 2014. 
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              Tabela 08 – Brasil, preços nominais da saca de 60kg de baga de mamona em reais (R$).  
 Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Irecê 

2011 

62,60 68,75 82,00 93,60 96,25 109,00 103,00 95,50 86,60 93,63 84,75 81,40 
Tauá - - - - - - - - - - - - 

Matias 
Cardoso 

- - - - - - - - - - - - 

Irecê 

2012 

97,50 97,60 101,67 108,38 114,54 117,84 118,67 123,22 116,94 104,64 95,50 99,75 
Tauá - - - - - - - - - - - - 

Matias 
Cardoso 

- - 73,45 81,63 88,92 85,95 84,83 88,16 87,75 90,00 90,00 90,00 

Irecê 

2013 

99,75 114,43 116,88 121,88 120,75 114,70 121,60 128,70 140,83 148,80 141,98 118,24 
Tauá - - - - - - - - - - 89,10 89,80 

Matias 
Cardoso 

90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 101,10 101,10 101,10 101,57 111,00 111,00 111,40 

Irecê 

2014 

126,52 130,38 126,73 115,95 95,50 90,50 85,12 84,97 89,59 96,04 88,50 79,16 
Tauá 90,00 90,00 90,00 110,40 83,08 83,31 84,00 84,00 79,68 72,00 72,00 72,00 
Matias 

Cardoso 
110,40 110,40 110,40 83,86 96,49 90,00 90,00 90,00 82,91 79,68 79,68 79,68 

Irecê 

2015 

76,18 64,25 59,68 60,14 65,00 70,41 75,04 85,57 94,91 93,41 93,24 93,13 
Tauá 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 

Matias 
Cardoso 

79,68 79,68 79,68 79,68 79,68 79,68 77,93 76,52 73,77 83,82 85,00 85,00 

Irecê 

2016 

88,33 95,50 100,87 111,67 - - - - - - - - 
Tauá 72,00 72,00 72,00 72,00 - - - - - - - - 

Matias 
Cardoso 

85,00 85,00 85,00 85,00 - - - - - - - - 

              Fonte: CONAB, 2016. 
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Com relação à atuação da PBio, esse efeito sobre o preço deve decorrer da 

postura cada vez mais seletiva adotada pela empresa, quanto aos agricultores participantes 

do programa, com a qual, na análise de um ex-gerente da subsidiária no Ceará sobre a 

assistência técnica prestada: 

 
Foi possível garantir mais eficiência e diminuir o custo da empresa com 
Assistência Técnica. No entanto, a redução do custo não foi o suficiente para 
garantir melhores resultados financeiros, uma vez que os benefícios 
concedidos aos produtores de biodiesel não são suficientes para cobrir os 
custos com a Assistência Técnica (Informação verbal32). 

 
Os resultados financeiros pretendidos através do programa não sendo 

suficientes, comprometeram a ação da empresa como agente de inclusão social e 

dificultaram a manutenção do SCS no Ceará e no Nordeste em geral. As dificuldades são 

fundamentalmente atribuídas pela Petrobrás à condição produtiva precária da agricultura 

camponesa no semiárido. Em nenhum momento é levado em consideração a inadequação 

das estratégias conservadoras de atuação junto à agricultura camponesa, praticadas pela 

empresa e pelo governo, visando apenas a integração tradicional empresa-agricultor, que 

tem levado progressivamente o programa ao distanciamento dos seus fins sociais.  

Na perspectiva da PBio, conforme um de seus gestores:  

 
Hoje a condição é a seguinte: fazer selo combustível social, adquirindo da 
agricultura familiar no semiárido, é um tremendo de um desafio. Por que? 
Porque a agricultura familiar no semiárido tem um atraso grande, por várias 
questões políticas, que não priorizaram. Hoje, você tem um agricultor que ele 
basicamente depende dele mesmo. Ele não consegue ou como a gente diz: não 
consegue, mas regra geral, ele tem dificuldade para acessar o crédito rural. Se 
você for comparar o acesso ao crédito rural das regiões Sul, Sudeste, Centro-
oeste, os percentuais são mínimos. Você tem aqui uma oscilação climática 
muito grande, enquanto no centro-oeste, no sul e sudeste, você tem uma 
oscilação muito pequena, que você pode ter uma previsão anual de safra; aqui 
no Ceará você tem um ciclo de seca, um ciclo de água e quando vem, as vezes 
vem muita água. Então você tem uma questão climática, que é ruim. Você tem 
um custeio bancário que é difícil de ocorrer por várias questões; você tem 
também uma restrição muito grande em função do solo. Então qual é o quadro 
que nós temos: nós temos um agricultor que culturalmente ele não tem acesso 
às tecnologias; ele não tem acesso ao crédito; ele está em solos, regra geral não 
bons. Fora isso, nós tínhamos uma ideia de trabalharmos com cooperativas, 
porque a cooperativa seria a forma mais fácil de você achar uma solução para 
essas questões. Isso era um pensamento, só que na realidade, hoje no Nordeste, 
você não tem a cooperativa como um instrumento presente, você tem algumas 
que existem, mas que a maioria existe só no papel. Não existe aquele ato 
cooperativo. Esse é o cenário que a Petrobras encontrou e que não mudou 
muito até hoje. (Informação verbal33).  

 

                                                           
32 Entrevista concedida por um Gerente Setorial de Produção Agrícola do Semiárido Norte – PBIO –
DAGRI/DA/PASN em Fortaleza, escritório regional da PBio – CE em 2014. 
33 Ibidem. 
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As políticas concebidas de forma desenvolvimentista, como o PNPB, devido 

a sua formatação e projeção midiática, como projetos destinados à promoção do progresso 

e da redução das desigualdades, muitas vezes impedem a avaliação acerca das suas 

distorções como causas de ineficácia social. Daí os atores institucionais mais fortes, 

responsabilizarem, via de regra o público-alvo, no caso do PNPB a agricultura 

camponesa, por não assimilarem a modernização e os pacotes de medidas propostos.  

Qualquer avaliação que desconsidere a forma como foi realizado o desenho 

institucional, estabelecida a estratégia empresarial antagônica à racionalidade da 

economia camponesa e o caráter populista da promoção da política de produção e uso do 

agrodiesel desde o seu início, estará negligenciando que o governo deu ensejo a: 

 
Uma certa euforia, onde todo mundo pensou que podia plantar mamona e 
ganhar dinheiro. A mamona não é assim, ela não é domesticada, o que isso 
significa: ela ainda não conseguiu entrar no sistema produtivo por completo. 
Você não consegue, por exemplo, máquinas que plantem, cultivem, façam a 
manutenção e a colheita. Aqui ali tem alguém que tem uma máquina que faz 
uma parte do processo. É uma coisa complicada. É diferente da soja, que você 
tem o controle de todo o seu cultivo. Isso tem um lado positivo e negativo. O 
lado negativo é que isso dificulta qualquer aumento de produtividade e 
diminuição de custo. O lado positivo é que isso é um entrave para as grandes 
empresas produzirem. De certa forma, hoje, a mamona é produzida pelo 
pequeno produtor. Quer tenha o programa ou não o pequeno produtor produz 
porque tem um mercado. (Informação verbal)34. 

 
O problema, no entanto, é que apesar desse “lado positivo”, o 

desenvolvimento territorial do PNPB no semiárido, pensado em conformidade com os 

princípios do Capitalismo agrário, se centra na importância das empresas do agronegócio 

como agentes dinamizadores do processo de desenvolvimento. Dessa forma, se alguma 

atividade não permite a esses agentes obter significativo lucro ou benefício financeiro 

indiretos, todo o processo de desenvolvimento e inclusão social concebido de forma 

dependente, acaba por estancar. 

Nesse sentido, visando não ficar a mercê disso, os camponeses não se 

mantiveram apenas como atores passivos, mas buscaram agir no âmbito da política para 

avançar em relação à sua condição produtiva e de empoderamento no mercado 

institucional do agrodiesel, como se pode perceber através da seguinte fala:  

 
Na nossa visão a intenção era acessar a política pública e tentar dentro dela 
interferir e modificar. Outra coisa que eu acho positiva é que quando nós 
decidimos entrar no programa, tínhamos como meta não sermos meros 
fornecedores de matéria-prima, mas avançar na cadeia produtiva, fizemos 

                                                           
34 Entrevista concedida por um Gerente Setorial de Produção Agrícola do Semiárido Norte – PBIO –
DAGRI/DA/PASN em Fortaleza, escritório regional da PBio – CE em 2014. 
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vários estudos e capacitações, a gente passou por momentos em que pensamos 
nas mini-usinas, pois a nossa meta era produzir até o óleo, já que talvez a gente 
não tenha condição de pensar em produzir biodiesel. Quando a gente chegou 
a discutir com o MDA a questão da construção das mini-usinas, houveram 
entraves político-partidários. A mini-usina seria o segundo passo, que não 
deu tempo. Internamente, o que foi positivo para a agricultura camponesa, um 
dos nossos gargalos que era a comercialização e a questão do atravessador 
mesmo. A gente tinha problema de não ter condição de comercializar 
oficialmente a produção, de não ter, por exemplo, cooperativas que 
oficialmente comercializassem. Quando a gente entra no processo com a PBio, 
a gente tinha um destino certo. [...]. Antes da PBio chegar tinha outros que 
compravam lá e repassavam a um preço maior. O que acontece no caso da 
PBio: tinha um preço estabelecido, uma estrutura organizativa, no caso a 
cooperativa, se montou uma estrutura de compra, transporte e tudo mais. Nesse 
aspecto local, foi o momento em que os assentados passaram a organizar a 
produção para negociar diretamente com a PBio. Então ele estava 
comercializando diretamente com uma compradora, que estabelecia o preço, 
negociava e comprava (Informação verbal, grifo nosso)35. 

 
Quanto à questão das mini-usinas de esmagamento e extração de óleo, 

importa fazer aqui, referência à característica das políticas públicas gestadas em períodos 

de desenvolvimentismo, tal qual o programa do agrodiesel, que é a disputa das partes 

interessadas, dos atores sociais (Stakeholders) pelos recursos envolvidos no 

estabelecimento da política pública (FERNANDES, 2015).  

No campo das técnicas e das infraestruturas para o beneficiamento da 

mamona para o agrodiesel, a disputa entre os atores institucionais por modelos de 

organização e apropriação da cadeia produtiva da mamona, resultou em ineficiência e 

desperdício de recursos com a tentativa de montagem de mini-usinas a serem geridas 

pelos agricultores camponeses na área de influência da Petrobras no Ceará. 

Conforme o relato abaixo de um membro da EMATERCE, no Ceará:  
  

Se nós tivéssemos conseguido ou tido a compreensão para organizar os 
agricultores para produzir a mamona, Quixadá já teria elementos suficientes 
para fazer isso. Acontece que houveram umas “pessoas muito boas, 
comprometidas com o Estado do Ceará”, que resolveram montar uma na 
Russas, Limoeiro, Tauá, Piquet Carneiro, aí a secretaria para não ser diferente 
vai e bota outra em Monsenhor Tabosa. O problema é que usina não 
funciona sem a matéria-prima e nós ainda estamos devendo a produção e 
produtividade da matéria-prima. Já estão falando do babaçu, da víscera de 
peixe e de outras coisas, mas qualquer uma delas se a gente não organizar a 
produção, as outras coisas que aparecer vão tudo ficar de água a baixo. 
Monsenhor Tabosa seria a mais passiva de fazer isso, mas nós temos que 
compreender, que o agricultor que está plantando mamona, não é o mesmo que 
vai cuidar de uma usina dessa. Ele tem que continuar plantando mamona, ele 
tem que ter uma organização de industrialização, que possa estar os filhos e 
outros, fazendo isso para ganhar dinheiro para o conjunto deles, mas ele tem 
que melhorar é a produção dele. O que ele precisa é saber como eu que estou 
trabalhando com 1 hectare, como eu faço, com que condições eu melhoro para 

                                                           
35 Entrevista concedida por uma ex-presidente e coordenadora da Cooperativa de trabalho das áreas de 
reforma agrária do Ceará – COOPTRACE/MST na sede da cooperativa em Fortaleza, 2014. 
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três, para cinco, para seis, para eu melhorar meu índice de produtividade, 
aumentar minha escala de produção e poder chegar lá. Quanto quilos de 
mamona nós precisamos para rodar qualquer uma delas? Essas contas nunca 
foram feitas. Nunca sentamos numa roda para fazer essas contas. Eu acho 
que esse foi um erro que a gente cometeu. Eu não quero nem dizer aqui 
que o erro foi porque se queria, mas pelo entusiasmo, pela novidade que é 
transformar em biodiesel, que de fato até hoje nem foi feito isso 
(informação verbal, grifo nosso)36. 

 
Conforme Kato (2012) esse entrave às mini-usinas de esmagamento e sua 

apropriação pelos agricultores camponeses, se deu ainda, devido à opção da estatal por 

terceirizar essa atividade, verticalizando-a mediante a aquisição de 50% das ações da 2R 

Participações na BioÓleo Industrial e Comercial em agosto de 2010, no valor de R$ 15,5 

milhões. A empresa fundada em 2007 e localizada na cidade de Feira de Santana, na 

Bahia, atua na extração de óleos vegetais e tem capacidade para processar 130 mil 

toneladas por ano de oleaginosas.  

É através da BioÓleo, que a Petrobrás se apropriou de uma fatia de mercado 

intermediária, entre o mercado do agrodiesel e o da ricinoquímica, passando a atuar com 

o esmagamento e extração do valorizado óleo da mamona adquiria da agricultura 

camponesa no semiárido. É da comercialização nesse mercado, que a estatal obtém 

resultados financeiros outros, para cobrir com os seus custos relativos ao SCS e ainda 

adquirir a quantidade de soja necessária ao abastecimento da usina de Quixadá.  

Assim, eleva-se o poder de mercado da estatal, em detrimento das 

possibilidades de ampliação da participação da agricultura camponesa na cadeia 

produtiva do agrodiesel, a partir do esmagamento de mamona. Quanto ao outro 

argumento sugerido pela Petrobrás, acerca do baixo grau de cooperativismo no Nordeste, 

como fator inviabilizador da relação PBio-agricultor camponês, dificultando e onerando 

a promoção do SCS na região, é preciso se ponderar sobre tal avaliação. É preciso 

observar, que a cooperação e a associação, são elementos históricos e característicos da 

organização da economia camponesa, seja no Nordeste ou nas demais regiões 

(MARTINS, 1984; CHRISTOFFOLI, 2000; SHANIN, 2006).  

O que está implícito na avaliação da PBio, é algo de caráter quantitativo, 

relacionado à grande diferença em número de cooperativas na região Nordeste, 

comparado à região Sul. A mudança desse quadro não pode ser pensada em termos apenas 

do fomento ao cooperativismo e resumida à simples arregimentação de agricultores, tendo 

por fim a redução dos custos organizacionais e logísticos das empresas produtoras de 

                                                           
36 Entrevista concedida por um membro da diretoria da EMATERCE em Fortaleza em 2015. 
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agrodiesel como foi sugerido em relação à realização dos contratos com os agricultores 

no Ceará. 

Conforme o MDA, são 113 cooperativas, situadas na região Nordeste e 

habilitadas a atuar no PNPB. Desse total, 29 empreendimentos (25,66% do total) se 

situam no Nordeste, atrás apenas da Região Sul com 64 cooperativas (56,63% do total). 

Dentre as 29 cooperativas, 19 estão localizadas na Bahia, 3 no Ceará e as demais 

distribuídas entre Alagoas, Sergipe, Maranhão e Piauí (quadro 03). 

   
Quadro 03 – Nordeste, cooperativas habilitadas no PNPB em 2016.  

NOME FANTASIA MUNICÍPIO UF 

COOMTRATA Nazaré BA 
COOPERGRÃOS Irecê BA 
COOPRACD Itaberaba BA 

COAGRI Ibititá BA 
COOPERIO Luis Eduado Magalhães BA 
COOPERSERTÃO Irecê BA 

COOPROCAM Camamu BA 

COPERMAC Central BA 
COOPECON Ituberá BA 
COOPERO Olindina BA 
COOAIBASUL Ituberá BA 

COAFTI Lapão BA 

COOTEBA Salvador BA 
COOPAF Morro do Chapéu BA 
CCES Camamu BA 
COOPAGRIL Morro do Chapéu BA 
COOPERLIC Caldeirão Grande BA 
COOFAVA Valença BA 
COPIRECE Irecê BA 
COOPAIBA Piaçabuçu AL 
COOPERATIVA PINDORAMA Coruripe AL 
CAPIAL Arapiraca AL 
CURUPATI PEIXE Jaguaribara CE 
COPAGUIA Monsenhor Tabosa CE 
COAF Itapipoca CE 
COOPERAFIR Indiaroba SE 
COOPRASE Poço Redondo SE 
COPPALJ Lago do Junco MA 

COOPASC Canto do Buriti PI 
Fonte: BRASIL, MDA, 2017. 
Elaboração: AUTOR, 2017. 
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A SDA, buscando conciliar a questão das mini-usinas com a gestão 

cooperativista, investiu em 2015, mas sem efetividade, na estruturação de uma unidade 

cooperativa para extração de óleo, com o fito de permitir maior agregação de valor à 

mamona produzida pelos camponeses, como revela a seguinte fala: 

 
Nós estamos com uma unidade extratora de óleo em implantação em 
Monsenhor Tabosa, cuja previsão para funcionar deverá ser agora no início de 
2015, essa unidade irá esmagar a mamona e nós vamos ver se conseguimos 
produzir óleo dentro das especificações, que o mercado compra e a partir daí, 
vamos analisar e ver se realmente tem como replicar para outras regiões do 
estado. Tem ainda a questão da gestão desse empreendimento, pois nós temos 
até um convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR 
onde a gente está discutindo com eles a perspectiva de formação de uma 
cooperativa lá da região, para que ela responsável pela gestão do 
empreendimento (Informação verbal37). 

 
Nesse contexto, o MST também possui um histórico na empreitada pela 

constituição de uma cooperativa no Ceará, revelando a disposição dos camponeses em se 

organizarem comercialmente nos assentamentos. A busca por empoderamento, pelo 

acesso aos recursos da política pública e pela autonomia em relação à dependência da 

precária relação comercial com os tradicionais atravessadores, eram desafios a serem 

superados com a organização cooperativista dos agricultores camponeses. 

 
O problema do atravessador é um problema cultural, porque a cultura 
camponesa não avançou para além do produzir. Não se pensava em estratégia 
de comercialização, em criar uma cooperativa, para se comercializar, ter nota 
fiscal e tudo mais, tanto é que aqui se tem um trauma de cooperativas. Ainda 
se tem questões de infraestrutura, estrada, logística, que faz a questão ser bem 
mais complexa que isso. Quando a gente entrou nesse processo, a gente tentou 
estabelecer uma cadeia, criar pontos de coleta, mas a gente acabou tendo 
problemas. Por exemplo: Monsenhor Tabosa, onde se produzia mais toneladas 
de mamona, o caminhão da PBio não entrava, mas um caminhãozinho entrava 
4 vezes e isso é um gasto, não é? Uma família como essa tem 100 sacas de 
mamona e se não vai alguém até lá comprar, é porque não existe infraestrutura 
boa. Mesmo havendo a relação institucionalizada de comercialização, 
havia problemas com o atravessamento, mas foi-se combatendo, o que é 
uma questão positiva do programa. A gente pela primeira vez no MST, 
conseguiu contabilizar a nossa produção, porque a gente criou uma estrutura 
como cooperativa, que a gente tinha controle sobre a produção de mamona. 
[...]. Foi um momento legal para a gente quantificar e perceber que a gente tem 
condição sim, de organizar uma cadeia e criar uma infraestrutura de 
comercialização (Informação verbal, grifo nosso)38.  

 
Entretanto, a questão da viabilidade do cooperativismo e da resistência 

camponesa a essa forma de organização empreendedora no semiárido, reside no passado 

                                                           
37 Entrevista concedida por um membro da Célula de Bioenergia e Culturas Agroindustriais da Secretaria 
de Desenvolvimento Agrário em Fortaleza, sede da SDA em 2014. 
38 Entrevista concedida por uma ex-presidente e coordenadora da Cooperativa de trabalho das áreas de 
reforma agrária do Ceará – COOPTRACE/MST na sede da cooperativa em Fortaleza, 2014. 
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malsucedido desse tipo de experiência, como “pacotes” prontos, a serviço da precarização 

do trabalho, da subordinação do camponês ao agronegócio e com propósitos, que muitas 

vezes não interessam ou não são úteis ao quadro da realidade dos homens e mulheres do 

campo.  

Portanto, não é que o agricultor camponês no Ceará e no Nordeste em geral, 

não tenha a cultura, não queira ou não saiba praticar o cooperativismo, apenas esse 

aspecto não foi trabalhado pelo programa em nível estadual, levando em conta o que as 

pessoas no campo realmente precisam para assegurar ou se aproximar das metas de 

produção.  

Quanto à forma como se procedeu em relação a isso, o seguinte relato de um 

representante da EMATERCE, informa como os técnicos, gestores públicos e a própria 

empresa, não souberam trabalhar junto aos agricultores para o fortalecimento da 

cooperação no Ceará: 

 
Essa eu vou colocar do jeito que eu sinto: nosso povo agricultor, talvez sejam 
as pessoas que mais fazem cooperação; talvez 99% das vezes sem saber e o 
nosso povo bem entendido, que fala de cooperativa, não sabem coisa nenhuma 
de cooperativa. [...]. Assim como muita gente acha que cooperativa é reunir 
um bocado de gente, aí dão N nomes, é: socioeconomia solidária, etc., e 
esquecem de uma coisinha muito importante: é que a cooperativa não é feita 
só com gente e a cooperativa não é feita só com o econômico, mas sem esses 
dois juntos não tem nem para quê existir cooperativa. O nosso grande conflito 
é porque nós não sabemos juntar o que as pessoas fazem. Porque a cooperativa 
é justamente para juntar o que os indivíduos fazem. [...]. Eu terminei o meu 
trabalho de cooperativismo na minha monografia, sobre o porquê que a 
cooperativa da agricultura familiar não dava certo. Já com base nessas 
perguntas, que eram feitas. [...]. E para mim ficou claro: nós nunca vamos 
encontrar um agricultor com 1 hectare de terra com condições de estar numa 
cooperativa, porque o que ele queira, só vai dar para ele comer ou muitas vezes 
não dá nem para pagar as contas. Para chegar na cooperativa nós temos muitas 
coisas, melhoramentos de processos na roça. Portanto, o homem com a enxada, 
foice e machado não chega lá. Nós vamos ter que melhorar os instrumentos de 
trabalho. [...]. Segundo, nós temos que ter melhoramentos do nosso solo, aí as 
tecnologias de uso do solo são muito importantes, para a pessoa ter certeza de 
que o solo dela está com capacidade de produção; nós temos que ter entre as 
pessoas a segurança hídrica, porque se ele tem segurança hídrica, quando não 
tiver chuva ele faz irrigação. [...]. Além disso aqui, nós precisamos sustentar a 
elevação do índice de produtividade. É impossível que o agricultor se sinta 
entusiasmado para fazer as coisas, se a produtividade dele vai cada vez mais 
baixando e cada vez vai com um custo cada vez mais elevado. Ele tem que 
aumentar o índice de produtividade e diminuir o custo de produção. Esses são 
elementos fundamentais. Como é que se faz isso? [...]. A agricultura familiar 
tem que ter tecnologias na área de máquinas agrícolas, que lhe dê condições de 
ser adequada a ele. A cooperativa teria que ter instrumentos para o agricultor 
diminuir o seu esforço, o seu custo e aumentar a sua capacidade de produção. 
Se nós não discutirmos isso e isso nunca foi discutido não é só no biodiesel, 
vocês percebem que isso não foi discutido em nada e a falta de discutir isso é 
que me chama muita à atenção. [...]. Quando a pessoa produz mais na sua área, 
ele fica entusiasmado, quando ele produz menos a tendência é desanimar. Sem 
isso não vai ter cooperativismo. [...]. Inventar coisas bonitas para não fazer, 
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vira tudo “elefante branco, se não elefantes, carneiros brancos”. [...]. O 
problema do cooperativismo não é que as pessoas não querem, não é que eles 
não tenham a cultura. Nós é que não temos a cultura de saber tratar o que as 
pessoas precisam. Claro, é trabalhoso é, mas quando você fala dessas coisas 
assim, não tem um; se você tratar de melhoramento de processo não 
agricultura, os caras se sentam no chão para conversar com você, porque você 
fala das coisas dele. Agora se você chega lá falando de coisa, que vai tudo 
pronta, aquele primeiro momento parece assim uma zoada, depois parece um 
sossego, porque todo mundo já sabe: vai, mas não atinge. Nós temos é que 
mexer. Eu acho é que a Petrobrás, fez uma ação importante e nós vamos 
continuar fortalecendo para isso; acho que fizemos um acordo agora que 
melhorou, porque o “rei na barriga” das empresas precisa ser melhorado 
bastante. Desde do início nós dizíamos: em vez de você botar um carro para 
peregrinar no município, ir lá nas comunidades pegar a mamona, monte um 
armazém na cidade, para as pessoas entregarem na cidade a mamona. Isso foi 
incompreensível, aí você marcou um dia, veja: eu tenho minha mamona aqui, 
posso deixar ela lá no armazém amanhã. Não, você fez isso em maio, mas só 
vou receber a sua em setembro. O que foi que aconteceu: em Monsenhor 
Tabosa só ficou 28% para a Petrobrás, o resto foi todinho, porque o mercado 
não é só a Petrobrás não (Informação verbal39). 

 
É no confronto com esses aspectos (integração técnico-produtiva, 

organização cooperativista e metas de produção) relacionados à agricultura camponesa, 

que a PBio, visando atingir as metas de adição do agrodiesel, com certa manutenção do 

SCS e minorando seus custos operacionais, empreendeu uma última mudança de 

estratégia, iniciada em 2010 – momento em que se iniciou o redimensionamento do 

programa biodiesel no Ceará – que se consolida entre os anos de 2012 e 2013 

(PETROBRÁS, 2015).  

Em 2012, ao analisar esse novo direcionamento da PBio, Kato (2012, p. 220) 

afirmou que:  

  
A empresa revê sua estratégia de atuação junto aos agricultores familiares do 
semiárido com o objetivo de nuclear os agricultores produtores e dar uma 
maior eficiência à sua cadeia de suprimentos. É provável que a empresa busque 
concentrar seus esforços em agricultores com áreas de oleaginosas superiores 
a 3 ha, e em regiões que concentrem um número mínimo de produtores, 
evitando a pulverização do seu suprimento em largas extensões territoriais (o 
que lhe acarreta um maior custo logístico). Essas alterações nas estratégias 
colocadas em prática pela empresa, contudo, não são neutras, gerando grandes 
impactos nos territórios e ao longo da cadeia produtiva. Adicionalmente, a 
dimensão social do PNPB se afasta da sua proposta inicial, expressa nos seus 
documentos oficiais e discursos, de inclusão dos segmentos mais pobres da 
agricultura familiar do semiárido e aproxima-se de um modelo de integração 
mais tradicional, focado nos segmentos mais consolidados dessa região 
(KATO, 2012, p. 220). 

 
A busca de eficiência na cadeia de fornecimento da mamona, passou a 

significar, portanto, distanciamento ou menor priorização dos objetivos sociais e de 

                                                           
39 Entrevista concedida por um membro da diretoria da EMATERCE em Fortaleza em 2015. 
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desenvolvimento regional por parte do PNPB no Nordeste; assim também significou, a 

superação dos fatores de elevação do custo administrativo com monitoramento e controle 

dos contratos (quadro 04).  

 
Quadro 04 – Brasil, pontos de gargalo na relação PBio-agricultura camponesa no 
semiárido em 2015. 

Gargalos com a cadeia de 
fornecedores 

Gargalos administrativos/operacionais 

1. Pouca organização cooperativa e alta 
dispersão de agricultores 

1. Grande número de documentos a serem 
controlados (contratos, laudos); 

2. Baixa qualidade da Assistência 
Técnica ofertada 

2. Necessidade de obtenção de informações 
de cada visita técnica para avaliação da 
produção dos agricultores familiares (área de 
plantio, produtividade, etc.); 

3. Baixo nível tecnológico e dificuldade 
de acesso a crédito 

3. Necessidade de controlar compras 
realizadas de agricultores familiares com 
contratos individuais; 

4. Alta competição com intermediários 
informais 

4. Comprovação para manutenção do SCS 
junto ao MDA; 

5. Alta complexidade operacional 
5. Garantia de realização dos serviços de 
assistência técnica contratados; 

6. Fatores de clima adversos 
6. Necessidade de geração de relatórios 
gerenciais para tomada de decisão; 

7. Baixa oferta de oleaginosas -
mamona é a principal opção 

7. Elevado volume de serviços a serem 
fiscalizados e monitorados, resultando em 
alto custo operacional 

Fonte: Petrobrás, Seminário SCS – 10 anos, 2015. 
Elaboração: MAIA, 2017. 

 

A limitação progressiva da atuação espacial da empresa no Ceará se 

referenciou em diminutos polos de produção, considerados áreas de ação prioritária, nas 

quais fosse viável a implantação das Unidades Técnicas de Demonstração – UTDs, como 

metodologia de transferência de tecnologia e assistência técnica coletiva. A concepção de 

UTD em si, não apresentando qualquer antagonismo ao modo de produzir camponês, 

pode ser definida de forma genérica, conforme segue:  

 
As UTDs, também conhecidas como escolas de campo, são resultado de uma 
metodologia desenvolvida inicialmente pela Food and Agriculture 

Organization of de United Nations (FAO) na Indonésia, visando atender - de 
forma grupal - aos agricultores daquele país funcionando como instrumentos 
para transferência de tecnologia e assistência técnica coletiva. Com essas 
unidades, os agricultores familiares têm a possibilidade de aprender de maneira 
prática as melhores formas de manejo, plantio e colheita, por meio de 
capacitações e acompanhamento do cultivo em todas as etapas. Isso é feito 
através de uma vitrine real que contempla as características regionais de cada 
agricultor e do meio no qual ele está inserido (INSTITUTO BRASIL, 2017). 
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A questão em torno das UTDs, particularmente em termos do PNPB, reside 

no caráter conservador (distanciado da realidade do camponês no semiárido) dos 

conhecimentos, práticas e da intenção de incutir individualmente nos agricultores, a 

proposta de um agronegócio da mamona no semiárido, típicos do modelo técnico-

agronômico da EMBRAPA na região sul, com quem a PBio estabeleceu parceria.  

 
O Projeto UTD - Unidades Técnicas de Demonstração, tinha o objetivo de 
disseminar as melhores técnicas do cultivo da mamona. Os pontos positivos 
foram: a introdução de novas cultivares da mamona e a disseminação de 
técnicas de manejo de baixa complexidade, mas que resultam em aumento da 
produtividade (raleamento, capina, espaçamento, consórcios etc.). Os pontos 
negativos foram: falta de aderência entre o que a academia já produziu e as 
necessidades reais do campo, a ocorrência de seca durante a execução do 
projeto que impediu a obtenção de resultados que pudessem estabelecer 
avanços no sistema de cultivo da mamona no semiárido (Informação verbal40). 

 
O projeto UTDs tinha como proposta inicial a criação de 90 unidades a serem 

instaladas nos Polos de Produção de Biodiesel, localizados nas áreas de atuação da PBio, 

agrupados segundo as características dos arranjos produtivos, como: aspectos culturais, 

econômicos, sociais e agronômicos diferenciados. No Ceará, a proposta inicial era de 

instalação de 15 unidades (figura 17). 

 
Figura 20 – Ceará, Unidades Técnicas de Demonstração em 2016. 

 
 Fonte: Instituto Brasil, 2017. 

                                                           
40 Entrevista concedida por P. R. M. D, um gerente setorial de produção da PBIO. 
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Ainda assim, apesar do persistente período de seca enfrentado, da 

reestruturação espacial do programa, da diminuição da área de influência da PBio, da 

retirada do incentivo e a tendência de queda preço, resultado da interação de todos esses 

fatores sobre a produção e o mercado da mamona, as ações da PBio e as mudanças porque 

passou o programa do agrodiesel no Ceará, possibilitaram certos resultados positivos em 

termos de produção e produtividade.  

Não obstante o mercado institucional do agrodiesel se centrar no eixo centro-

oeste-sudeste, é importante reconhecer, que em certa medida:  

 
O peso da soja na composição da matéria-prima do PNPB esconde, porém, 
mudança importante na formação dos mercados locais das outras matérias-
primas. O PNPB contribuiu para aumentar o plantio de mamona e também para 
a elevação de seu preço. Ao mesmo tempo, como tantas outras matérias-primas 
agrícolas, as cotações internacionais do óleo de mamona elevaram-se 
consideravelmente, distanciando-se do que fora negociado nos leilões 
(ABRAMOVAY, 2008, p. 39). 

 
Com todo o cenário de seca, reformulações político-institucionais, questões 

culturais e técnico-estruturais ao desenvolvimento da cultura da mamona sob a lógica da 

agricultura camponesa, o estado do Ceará conseguiu ainda atingir níveis razoáveis de 

recuperação da produtividade e produção de mamona, que se traduziram em algum 

complemento financeiro marginal para a renda familiar dos agricultores. Isso sinaliza para 

a importância de se compreender melhor, em termos espaciais, a viabilidade do cultivo 

dessa oleaginosa e sua importância, seja como um “amortecedor” das condições precárias 

de vida do camponês, seja como estratégia de revitalização da sua economia. 

Mesmo sob a influência do paradigma do “Capitalismo agrário”, o programa 

permitiu lançar um olhar mais qualificado e crítico sobre a experiência cearense com o 

agrodiesel, tomado como estratégia de inclusão social, bem como, sobre as possibilidades 

e limites da mamona como uma cultura ainda caracteristicamente camponesa. Foi 

possível resgatar e rediscutir tabus, quanto ao consórcio com outras culturas; a utilização 

como ração para a pecuária; ao preço e valor de uso noutros segmentos industriais; em 

torno dessa cultura, que pode se constituir em meio de recomposição das condições de 

produção e da renda do agricultor camponês, como sugere o seguinte relato:  

 
Tem que ser discutido, tem que ser claro, que a mamona não pode ficar como 
uma coisa, como alguns pensam, que ela não é uma política boa, pois ela é 
muito boa. É a que tem a menor mão-de-obra, porque eu planto a mamona, 
limpo o feijão e colho a mamona e faz uma diferença. Se eu fizer a roça toda, 
todo o custo é dela e no consórcio, ela me ajuda no abate dos custos do meu 
trabalho. Isso são coisas importantes, agora tem que ser numa linguagem bem 
simples, de ‘Chico’, ‘José’, ‘Manuel’, para todo mundo entender direitinho. 
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Porque os agricultores entendem isso! O diabo, é que muitas vezes alguns de 
nós não conseguimos fazer essas continhas assim, às vezes a gente sabe demais 
e termina não sabendo de menos, que é muito importante (Informação 
verbal41). 

 
Se melhor compreendida em termos espaciais, como estratégia de política de 

desenvolvimento territorial para a agricultura camponesa, a mamona poderá render 

melhores resultados. Apesar o impacto negativo da reestruturação do programa do 

agrodiesel no Ceará e da progressiva diminuição da área de influência da Petrobrás, a 

mamona ainda significou uma boa receita alternativa àqueles agricultores, que nada 

produziram com milho e feijão nas ultimas 5 safras (2012 – 2017).  

O que ocorreu nesse período, é que em algumas localidades do interior do 

Ceará, as precipitações pluviométricas insuficientes, ocorreram no momento certo nos 

municípios mais vocacionados para o cultivo, mas também por conta da estratégia de 

assistência técnica mais detida da PBio junto aos núcleos de agricultores selecionados 

como os mais eficientes pela empresa, permitindo assim a alguns camponeses uma 

produtividade em torno de 1.000 kg/ha (PROGRAMA BIODIESEL..., 2016). 

As últimas informações do PNPB no Ceará, mostram que o Estado produziu 

na safra 2015/2016, 180 toneladas de baga de mamona, que chegaram a ser 

comercializadas com a PBio ao preço de R$ 1,55/kg. Segundo a SDA/EMATERCE, 

foram entregues gratuitamente 18.575 kg de sementes certificadas a 2.097 agricultores 

familiares inscritos (- 47% dos agricultores cadastrados em 2014), equivalendo a uma 

área 3.715 hectares (- 24% da área cultivada em 2014). Devido às condições climáticas 

desfavoráveis, desses agricultores, apenas 1.340 plantaram numa área de 2.123 hectares, 

total do qual apenas 299, ou 14%, conseguiram obter produção de 180 toneladas de bagas, 

que correspondeu ao valor de R$ 179.800,00, recurso importante para a frágil economia 

camponesa cearense (PROGRAMA BIODIESEL..., 2016). 

O desestimulo à produção de mamona, pode ser ilustrado (tabela 09) ao se 

observar, que a área cultivada de 56,4 mil hectares plantados (safra 2010/2011) caiu 

vertiginosamente 85%, para 8,3 mil hectares (safra 2015/2016), indicando queda maior 

prevista para 5,2 mil hectares (safra 2016/2017). Verifica-se, por outro lado, certa 

recomposição da produção e produtividade, decorrentes de beneficiamentos ao cultivo 

oriundos do programa, a partir da safra 2012/2013 (CONAB, 2017). 

                                                           
41 Entrevista concedida por um membro da diretoria da EMATERCE em Fortaleza em 2015. 
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Tabela 09 – Brasil, área, produtividade e produção de mamona nas últimas 5 safras (2012 - 2017). 

REGIÃO / UF 

Área (em mil ha) Produtividade (em kg/ha) Produção (em mil toneladas) 

Safra 
12/13 

Safra 
13/14  

Safra 
14/15  

Safra 
15/16 

 Safra 
16/17 

previsão 

Safra 
12/13 

Safra 
13/14  

Safra 
14/15 

Safra 
15/16 

 Safra 
16/17 

previsão 

Safra 
12/13  

Safra 
13/14  

Safra 
14/15  

Safra 
15/16 

 Safra 
16/17 

previsão 

NORDESTE 84,4 98,6 81,3 31,5 27,4 163 439 576 461 470 13,8 43,3 46,8 14,5 12,9 
PI 1,0 0,7 0,6 0,6 0,2 75 300 506 500 494 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 
CE 12,8 11,2 9,0 8,3 5,2 140 284 156 122 434 1,8 3,2 1,4 1,0 2,3 
PE 1,4 4,9 1,6 1,6 0,9 267 334 142 244 113 0,4 1,6 0,2 0,4 0,1 
BA 69,2 81,8 70,1 21 21,1 166 468 640 610 494 11,5 38,3 44,9 12,8 10,4 
SUDESTE 2,1 2,5 0,8 0,3 0,2 694 506 306 909 443 1,5 1,3 0,2 0,3 0,1 
MG 2,0 2,4 0,8 0,3 0,2 630 450 306 909 443 1,3 1,1 0,2 0,3 0,1 
SP 0,1 0,1 - - - 1.980 1.848 - - - 0,2 0,2 - - - 
SUL 0,9 0,2 - - - 600 622 - - - 0,5 0,1 - - - 
PR 0,9 0,2 - - - 600 622 - - - 0,5 -0,1 - - - 
NORTE-
NORDESTE 

84,4 98,6 81,3 31,5 27,4 163 439 576 461 470 13,8 43,3 46,8 14,5 12,9 

CENTRO-SUL 3,0 2,7 0,8 0,3 1,9 666 515 306 909 1.120 2,0 1,4 0,2 0,3 2,1 

BRASIL 87,4 101,3 82,1 31,8 29,3 180 441 573 465 512 15,8 44,7 47 14,8 15 
Fonte: Séries históricas, CONAB, 2017. 
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A previsão para a safra agrícola 2016/2017 é de redução da distribuição de 

sementes certificadas, visto que apenas 7.000 kg terá sido distribuído, o que equivalerá a 

apenas 1.400 hectares de área cultivada e confirma a tendência de distanciamento do 

programa do agrodiesel no Brasil e no Ceará em especifico, do foco na inclusão social da 

agricultura camponesa, voltando-se para o setor sojicultor do eixo Sul-Centro-Oeste que 

é responsável por 77% do biodiesel produzido atualmente no Brasil. 

Essa expectativa se deve à baixa na demanda anual por mamona, que vem se 

mantendo nos últimos anos, ao corte de recursos promovido pelo Governo do Estado no 

âmbito do programa, reflexo da situação financeira enfrentada pelo país e ao fechamento 

da Unidade de Produção de Biodiesel de Quixadá (UBQ), o que impactará as estatísticas 

em torno da produção de mamona, devido à ausência de um comprador oficial para os 

agricultores. 

A decisão da Petrobrás vem ao final de 2016, mesmo diante da expectativa 

de crescimento da produção brasileira de biodiesel de quase 20% em 2017 ante o ano 

anterior e da alteração da legislação, que legitima tal expectativa com a regulamentação 

do aumento percentual do agrodiesel no óleo diesel. A pretensão é alcançar a adição 

percentual de 8% em 2017, tendo em vista ainda a possibilidade de aumento para 9% em 

2018, 10% em 2019 e a meta de 15% nos anos seguintes (LEI AUMENTA..., 2016).  

A saída da empresa do ramo de biocombustíveis começa pelo Ceará, enquanto 

são mantidas as unidades de Montes Claros (MG) e Candeias (BA), em um momento de 

busca de alternativas para o aproveitamento da infraestrutura dessas duas unidades. A 

empresa vinha registrando seguidos prejuízos: em 2015 contabilizou uma perda de R$ 

955,8 milhões. “Considerando que de acordo com as projeções, não haveria uma solução 

para a usina em curto prazo e sem novos investimentos, o Conselho de Administração da 

Petrobras Biocombustível optou por encerrar a produção de biodiesel no Ceará e assim 

focar recursos em projetos com maior rentabilidade” (PETROBRÁS..., 2016). 

O argumento apresentado pela empresa em seu Plano de Negócios e Gestão 

– PNG (2017 – 2021) é o de “otimizar o portfólio de negócios, saindo integralmente das 

atividades de produção de biocombustíveis, distribuição de GLP, produção de 

fertilizantes e das participações em petroquímica, preservando competências tecnológicas 

em áreas com potencial de desenvolvimento” (BRASIL, 2017, p. 41). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

À guisa de conclusões, a presente pesquisa constata que a questão energética 

não é a questão do esgotamento dos campos de petróleo, mas uma questão muito mais 

fundamental e de caráter termodinâmico, relativo à elevação de entropia do sistema 

ambiental, decorrente da ampliação da extração de energia de fontes fósseis e de biomassa 

para sustentar o padrão termoindustrial e automobilístico da sociedade capitalista. 

Não existe bioenergia ou biocombustíveis, mas agroenergia e 

agrocombustíveis, que estão longe de se consolidarem – só por emitirem menos CO² em 

sua combustão – como substitutos dos combustíveis fósseis. Afirma-se isso baseado na 

consideração de que a sua sustentabilidade não é um resultado linear e decorrente de um 

nexo causal e automático do fato de serem eles derivados de uma suposta fonte renovável 

de energia, que por isso mesmo, torne autorizável a sua exploração descomedida e 

preferível às fontes fósseis.  

No campo de discussões sobre a sua importância para a diversificação e 

descarbonização da matriz energética, eles têm servido muito mais como complementos 

energéticos, meios de atenuação da insegurança energética e refreamento 

contratendencial da crise energética no curto e médio prazo. Desde o ano de 2008, ao 

enfrentar a sua maior crise financeira e diante do contexto global dela derivado de 

aprofundamento da insegurança energética e ambiental manifestadas já na década de 

1970, o sistema capitalista tem aprofundado o processo de commoditização da natureza, 

associado a emergência de um novo padrão de especialização primário-exportador.  

Na semiperiferia desse sistema, esse novo padrão encontra ressonância por 

parte das políticas de desregulamentação territorial promovidas pelos Estados-nacionais, 

garantindo ao capital financeiro novas frentes de negócio e especulação com a 

financeirização e flexibilização da agricultura, a estrangeirização e mundialização do 

mercado de terras, a exploração de Flex Crops, dentre as quais figuram as matérias-primas 

(cana-de-açúcar, soja e demais oleaginosas) para agrocombustíveis, como o etanol e o 

agrodiesel. 

No Brasil, o contexto político-econômico neodesenvolvimentista ou 

neoliberal reformado, situado fundamentalmente entre os anos de 2003 e 2017, centrado 

no crescimento econômico dependente, associado em certa medida, a mecanismos de 

dinamização capitalista de microrregiões socioeconomicamente vulneráveis, reparação 
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social e de transferência de renda, tem servido de pretexto para a ampliação das condições 

para investimentos diretos estrangeiros em exploração de commodities ambientais.  

Essa tem sido a estratégia adotada para a inserção comercial competitiva do 

país e de valorização do capital, exemplificando o movimento global de exportação do 

núcleo orgânico da economia mundial para o restante do mundo da atual crise de 

acumulação do capital, com suas inseguranças e consequências socioambientais. Por sua 

vez, a importação e assimilação desse novo padrão de especialização no Brasil, tem 

obedecido uma lógica socioespacial, operacionalizada através do paradigma emergente 

de políticas públicas de desenvolvimento territorial rural, que tem servido à relativização 

da soberania nacional e a viabilização da difusão do capital no espaço agrário, visando 

administração da conflitualidade em torno da apropriação dos recursos da natureza por 

agentes empresariais nacionais e estrangeiros.  

O PNPB é uma política pública dessa natureza e tem revelado ao longo de 15 

anos de sua implementação, seus limites em relação à liberação do país da dependência 

fóssil e à sua eficiência energética, quando considerada a sua produção sob a hegemonia 

do agronegócio e de uma matriz ainda predominantemente composta por combustíveis 

fósseis convencionais e não convencionais.  

Desde que foi tornada objeto de política pública, o fortalecimento da cadeia 

produtiva do agrodiesel e o seu mercado institucional, tem sido dominada pelo segmento 

empresarial e pelo segmento sojicultor, intensivo em capital, tecnologia e concentrador 

de terra, comprometendo a ampliação da entrada de novos atores. A lógica de 

desenvolvimento territorial do programa, não tem demonstrado capacidade de, mesmo 

segundo a racionalidade de mercado, diversificar suas ações no sentido de aproveitar e 

agregar valor a outras oleaginosas além da soja, permitindo com isso maiores ganhos de 

espaço para a agricultura camponesa. 

Dois outros problemas relacionados às outras oleaginosas, potenciais 

matérias-primas para a produção do agrodiesel, como: a dificuldade de cultivá-las 

suficientemente em terras de fertilidade relativamente baixa, o que ainda deixa em pauta 

a questão da segurança alimentar do País, pois terras agricultáveis para cultivos 

alimentares, são disputadas pela ampliação do cultivo de soja e; a questão do custo de 

oportunidade da produção de agrodiesel relacionado aos preços elevados noutros 

mercados, do óleo, por exemplo da mamona, produzida particularmente pela agricultura 

camponesa e de baixa escala, que tem enfrentado obstáculos à sua organização 

agroindustrial e comercial para um melhor aproveitamento desses produtos agrícolas. 
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Por isso o PNPB não tem se consagrado com uma política eficaz de inclusão 

social, tal como se propõe. O modelo de desenvolvimento territorial rural, cuja estratégia 

é a integração empresa-agricultor camponês, a partir da organização de polos de produção 

de agrodiesel nas regiões de clima semiárido, como no estado do Ceará, tem implicado 

sim, em subordinação do campesinato ao agronegócio e se constituído num canal de 

sujeição da renda camponesa da terra ao capital, a partir da atuação da PBio no semiárido 

nordestino. 

Considera-se, portanto, como adversa ou precária a inclusão social do Selo 

Combustível Social do PNPB, não proporcionando mais do que uma renda marginal e 

complementar ao agricultor camponês produtor de mamona. Este, tem se apropriado 

apenas de uma diminuta parcela da renda da terra, por não ter meios produtivos e 

comerciais para agregar mais valor e reter maiores benefícios financeiros do cultivo de 

mamona. Isso tem se dado com o desvio de finalidade institucional dessa oleaginosa, 

adquirida pela Petrobrás Biocombustíveis, cujo capital acabou por se diversificar e 

ingressar também no segmento de esmagamento, com o fito de negociar o óleo a preços 

bem mais consideráveis em outros circuitos comerciais, como da ricinoquímica, 

polímeros e noutros nichos industriais.   

O PNPB precisa ser revisto, mas não para consolidar mais ainda o 

agronegócio e atender unicamente aos interesses do segmento sojicultor e do mercado 

financeiro, como tem sinalizado o Programa RenovaBio. A substancial inclusão social da 

agricultura camponesa, é uma questão programática de opção política pela 

hegemonização de um paradigma, que considere a importância estrutural de caminhar no 

sentido da superação das problemáticas relativas à questão agrária, sem o que, qualquer 

preocupação social com relação ao campesinato não ultrapassará a fronteira do mero 

discurso.  

É imprescindível instrumentalizar o campesinato para legitimação de um 

projeto alternativo de desenvolvimento territorial, que possa efetivamente se constituir na 

prática, em contraponto ao projeto do agronegócio, de organização do espaço agrário e 

das cadeias produtivas em geral de produtos agrícolas. 

Necessita-se de políticas agrícolas e agrárias mais especificas, direcionadas 

particularmente ao fortalecimento da agricultura camponesa, no caso de cultivos 

flexíveis, como de oleaginosas, é imprescindível viabilizar a transferência de tecnologia, 

adequada socialmente ao sistema camponês de produção, à sua racionalidade 

agroecológica e à escala de produção das unidades de produção familiares. É fundamental 
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ainda, fomentar a organização agroindustrial, sua capacidade de atuação diversificada ade 

mercado, ampliar a capacidade autogestão e de articulação cooperativista, planejada a 

partir da base e tendo como foco a suprir às necessidades práticas do cotidiano camponês. 

Conclui-se aqui, sobre a importância da reprodução do campesinato a 

despeito de todas as forças contrárias e no sentido da sua decomposição, para a contenção 

do agronegócio e da construção de projetos alternativos ao desenvolvimento do 

capitalismo na agricultura. A reprodução do campesinato como negação do capitalismo 

agrário é explicitada pelas políticas inspiradas na racionalidade do capital, tal como o 

PNPB, que mesmo concebido e implementado com estratégias de valorização do 

agronegócio, não foi capaz de formatar e orientar a agricultura camponesa para a 

constituição de um agronegócio da mamona, que teve submeter à resistência camponesa 

em favor do sistema de consocio de oleaginosas com milho e feijão. 

O obstáculo ao desenvolvimento dos territórios rurais não é a existência e 

resistência das formas denominadas por vezes, como tradicionais, de agricultura 

camponesa. Essa é a perspectiva do desenvolvimento conservador, que não só admite 

dinâmicas essencialmente capitalistas e concorrenciais, como forças motivadoras de 

progresso social e material.  

O PNPB comprova isso, na medida em que o seu modelo não foi capaz de 

atingir minimamente uma transformação promissora do quadro socioeconômico da 

agricultura camponesa. Mas, permitiu se enxergar através das suas distorções 

institucionais, as possibilidades de desenvolvimento territorial rural, caso se priorizem 

ações programáticas em prol do fortalecimento da organização social e da economia 

camponesa.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO JUNTO AOS 
REPRESENTANTES DE ÓRGÃOS GESTORES, ENTIDADES CIVIS E 

EMPRESAS RELACIONADOS AO PROGRAM BIODIESEL DO CEARÁ. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

DOUTORADO EM GEOGRAFIA 

 

Roteiro de entrevista 

 

Data: ___/___/_____ Hora: __________ Local: ______________________________ 

Entrevistado:__________________________________________________________  

Instituição:____________________________________________________________ 

 

1. Apresentação do entrevistado; 

2. Perspectiva sobre o Programa Biodiesel do Ceará; 

3. Critérios territoriais de atuação da organização; 

4. Quais avanços e retrocessos do Programa no Ceará desde a sua implantação; 

5. Como é compreendida a relação da PBio com os agricultores cadastrados; 

6. Entre 2007-2014, qual o impacto do programa sobre o cultivo de mamona?; 

7. Como se processa a atuação da PBio no mercado de oleaginosas?  

8. Como se dá a relação atual da PBio com os agricultores? 

9. Qual o destino do óleo?; 

10. Quais os limites e alternativas para os problemas relacionados ao seu cultivo; 

11. O programa tem passado por mudanças institucionais? 

12. Qual a sua avaliação sobre a proposta de inclusão social do Programa?  
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO JUNTO AOS 
AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA BBIODIESEL DO 

CEARÁ. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

DOUTORADO EM GEOGRAFIA 

 

Roteiro de entrevista 

 
Nome do Entrevistado:___________________________________________________ 

Local:_______________________________________ Município:________________ 

Data:___/___/_____ Hora:_______ 

 
1. Condição do Agricultor em relação à terra onde cultiva mamona; 

2. Qual o tamanho do estabelecimento em hectares. 

3. Já tinha experiência com o plantio da mamona? Quanto? 

4. Há quanto tempo participa do Programa Biodiesel? 

5. Manteve contrato com a PBio no ano de 2014? Renovou ou pretende renovar? 

6. Participa de alguma cooperativa/associação? Sim/Não? Por que? 

7. Utiliza outras terras para produção? Se sim, Como? 

8. Cede parte de suas terras para produção de outros? Como?  

9. Como avalia a questão da comercialização antes e depois do programa? 

10. Como e porque passou a fazer parte do programa? Melhorou renda familiar? 

11. Em relação à SDA, como avalia o pagamento do incentivo e a ASTEC recebida? 

12. Em relação à PBio, como avalia os termos dos contratos, preço e ASTEC? 

13. Percebe mudanças na relação/postura da PBio com os agricultores? 

14. Mantem negócios com outras empresas/atravessadores/ricinoquímica? 

15. Quais vantagens/dificuldades em fazer parte do programa? 

16. Qual a sua avaliação sobre o impacto social do programa na região? 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(T.C.L.C.) PARA PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

 
 
Você está sendo convidado/o a colaborar com uma pesquisa universitária, cujo objetivo 
é analisar as implicações sociais, econômicas e geográficas do Programa Nacional de 
Produção e Uso do Biodiesel no semiárido cearense. Sua colaboração se dará 
exclusivamente, mediante a realização de entrevistas e/ou da aplicação de questionários 
semiestruturados, onde serão feitas perguntas a você, estritamente relacionadas ao 
objetivo exposto acima, que poderão ser respondidas de forma livre. As entrevistas serão 
gravadas por meio de um gravador de som 
É necessário observar ainda que: 1 – A sua aceitação/autorização deverá ser de livre e 
espontânea vontade; 2 – Não haverá qualquer retorno financeiro pela sua participação; 3 
– As informações de caráter pessoal de todos (as) os (as) participantes serão confidenciais; 
4 – Você poderá desistir de participar (retirar o seu consentimento) a qualquer momento, 
sem qualquer prejuízo; 5 – Será permitido, a qualquer tempo, o acesso às informações 
sobre procedimentos relacionados à pesquisa; 6 – Não haverá risco de qualquer 
constrangimento físico e/ou psicológico para os (as) participantes; 7 – A participação 
nesta pesquisa não traz complicações legais; 8 – Somente após devidamente esclarecido 
(a), ter entendido o que foi explicado e aceitado participar da pesquisa, deverá assinar este 
documento, que será emitido em duas vias.  
 
Eu _____________________________________________, RG __________________, 
abaixo assinado, declaro que, após ter sido esclarecido (a) pelo pesquisador e ter 
entendido o que me foi explicado, aceito participar voluntariamente desta pesquisa e 
permito, que minhas informações sejam utilizadas por esse estudo, bem como em 
publicações científicas e demais eventos universitários. 
 
 
___________________, _____ de _____ de ______ 
 
 
 
__________________________________________ 
               Assinatura do sujeito da pesquisa 
 
                                    
 
 
Pesquisador responsável pelo projeto ________________________________________ 

M. Sc. Carlos Roberto da Silva Maia 
Doutorando em Geografia/UFC 

Fone: (85) 8643-8929 
 
 
Orientadora responsável pelo projeto ________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Alexandra Maria Oliveira 
Departamento de Geografia – UFC 

Fone: (85) 3366- 9489 

Digital 


