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Introdução

Com o crescimento da demanda da indústria da 
ricinoquímica e da crescente utilização do biodiesel em 
substituição parcial ou total ao diesel mineral no Brasil, 
Europa, estados Unidos, Austrália, Argentina, entre 
outros, o agronegócio do biodiesel, no Brasil, assumiu 
dimensões de política pública, reforçado pelo Programa 
Nacional de Produção e Uso de Biodiesel – PNPB, e
passa a ter uma importância estratégica para o país. O 
Brasil é reconhecido no cenário internacional, como 
um país que dispõe de potencial para fornecer mais de 
60% do biodiesel, em substituição ao diesel que o 
mundo inteiro consome atualmente [1].

A evolução desta atividade permitirá uma redução da 
demanda de petróleo (combustível fóssil), 
favorecimento do equilíbrio da balança comercial, além 
de contribuir para a inclusão social na Região Semi-
Árida do Nordeste através da geração de emprego e 
renda. Soma-se aos referenciais sobre o biodiesel, o 
histórico da região Nordeste com a produção de 
oleaginosas. O estimulo ao emprego e ao consumo das 
energias alternativas é um importante e indispensável 
componente para o desenvolvimento responsável e 
sustentável das nações, principalmente objetivando as 
políticas de preservação e conservação do meio 
ambiente, e ainda, nas reduções das alterações
climáticas atuais e futuras. A utilização de óleos 
vegetais nos combustíveis líquidos permite uma menor 
emissão de gases poluentes pelos sistemas de 
transportes urbanos. O resultado é imediato no nível de 
poluição das cidades, melhorando a qualidade de vida 
de seus habitantes [2].   

Segundo Mendes [3], “os produtores de oleaginosas 
poderão negociar créditos de carbonos e participar do 
mercado mundial de carbono, pois o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 
criou um certificado de MDL (mecanismo de 
desenvolvimento limpo) para caracterizar projetos que 
reduzem emissões de CO2".

Estudos realizados pela Embrapa Algodão de 
Campina Grande/PB têm sido realizados no sentido de 

transformar a mamona em uma espécie que apresente 
viabilidade econômica para a produção de biodiesel, e esta 
instituição de pesquisa desenvolveu duas variedades da 
mamona, a BRS Nordestina e a BR Paraguaçu, as quais 
apresentam um rendimento de 47 a 48% de óleo, contra 
apenas 4%, para a variedade encontrada naturalmente no 
sertão e nas cidades nordestinas [4].

Nesta perspectiva, o Ministério da Ciência e tecnologia 
(MCT), entre outras linhas de ação, passou a investir na 
implantação de usinas de pequeno porte como estratégia de 
inclusão social, segundo e Callado et al.[5] “a agricultura 
familiar atende a maioria dos fatores de produção:terra, 
trabalho e capital ".

O município de Pesqueira recebeu uma das unidades, 
com capacidade instalada para a produção de 10.000 
litros/dia de biodiesel.

Neste contexto este trabalho tem como objetivo a 
implantação de dois bancos de sementes, para garantir 
sementes em qualidade e volume suficientes para formação 
de plantios comerciais por agricultores familiares do 
consorcio intermunicipal de Pesqueira e que demonstrarem 
interesse para se integrar ao Arranjo Produtivo Local do 
Biodiesel (APLBIODIESEL).

Material e métodos

Na etapa de articulação local para a apresentação do 
projeto aos agricultores familiares foram realizadas 
reuniões com as organizações representativas dos 
agricultores, associações comunitárias e sindicatos dos 
trabalhos rurais e dos trabalhadores da agricultura familiar. 
A tabela 1 apresenta algumas características dos municípios
que fazem parte do consórcio intermunicipal de Pesqueira 
alvo do projeto, especificamente no que se refere ao 
número de habitantes na área rural e urbana e o índice de 
desenvolvimento humano municipal (IDHM).

Na etapa inicial foram escolhidas as localizações, nos 
municípios, do espaço ideal para instalação das duas 
unidades de produção de sementes, foi programado o 
atendimento a dois diferentes grupos da agricultura 
familiar: uma pequena propriedade em Alagoinha, no Sítio 
Nossa Senhora de Fátima e um Assentamento de Reforma 



Agrária no próprio município de Pesqueira, no Sítio 
Rosário. A variedade plantada em Alagoinha (Sítio 
Nossa Senhora de Fátima) e em Pesqueira (Sítio 
Rosário) foi a Paraguaçu.  

Foram realizadas reuniões, nos municípios, para 
apresentação da proposta como também a identificação 
dos capacitandos e beneficiários da semente a ser 
produzida. Após esta etapa foi realizado um 
levantamento de dados para conhecimento da aptidão 
dos solos e escolha das manchas de solo com melhor 
perfil para a produção de mamona;

Já na formação do banco de sementes foram 
seguidas as seguintes etapas: aquisição das sementes 
pré-básicas; capacitação dos agricultores com definição 
de responsabilidade e tarefas; preparo da área; plantio e 
por fim a definição do calendário para 
acompanhamento das unidades.

Resultados e Discussão

A implantação dos bancos de semente ocorreu no 
início de março, de 2009, no Sítio Nossa Senhora de 
Fátima, em Alagoinha, e Sítio Rosário, em Pesqueira.

Em Alagoinha, além da participação da 
EMBRAPA/CNPA sobre a cultura da mamona, houve 
a interface com o Projeto de Utilização de Recursos 
Hídricos executado pelo Departamento de Tecnologia 
Rural, com a orientação para a formação de curvas de 
nível para preservação dos solos. Em Alagoinha, 
participaram 58 agricultores, e, em Rosário, a 
participação foi de 67 agricultores.

Objetivamente, as principais respostas a este trabalho 
estão na implantação dos bancos de sementes e na 
capacitação de aproximadamente 130 agricultores para 
formação de plantios comerciais.  A produção de 
sementes deverá ser em torno de 6 toneladas, o que 
garantirá sementes certificadas para formação de 600 
hectares, o que representa em torno de 10% da área 
necessária para abastecimento da Usina. Além disso, o 
que está sendo trabalhado é um novo modelo de 
organização dos agricultores familiares, com a 

formação de grupos produtivos, com a formalização de 
contrato de compra e venda de mamona e a participação no 
processo de gestão do APL. 

De acordo com as informações coletadas, podemos 
inferir que os trabalhos implementados permitirão o 
fortalecimento da parceria entre a 
Prefeitura/Usina/UFRPE/Centro de Tecnologias 
Estratégicas do Nordeste (CETENE) para ajustar a Usina 
às normas de produção de biodiesel definidas pela Agência 
Nacional de Petróleo (ANP) estabelecendo-se um termo de 
cooperação técnica; Também permitirá a formulação de um 
novo modelo de contrato para compra e venda de 
oleaginosas (mamona).

Estas ações possibilitarão o desenvolvimento do projeto 
e a entrada da Petrobras como compradora de mamona no 
Estado
. 
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Tabela 1. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) para o Consórcio municipal de Pesqueira.

Fonte: Censo IBGE e PNUD (2006) 

Município Área
Km2

População IDHM

Rural Urbana Educação Longevidade Renda

Hab % Hab %

Alagoinha 180,1 5.797 46,2
5

6.738 53,75 0,681 0,680 0,528

Arcoverde 380,6 6.299 10,2
4

55.301 89,76 0,772 0,721 0,631

Belo Jardim 653,6 18.306 26,6
5

50.392 73,35 0,682 0,624 0,568

Brejo da 
Madre de 
Deus

782,6 13.396 35,1
5

24.713 64,85 0,567 0,624 0,547

Buíque 1.279,0 15.472 35,0
3

28.697 64,97 0,578 0,692 0,456

Jataúba 715,7 8.025 54,7
7

6.628 45,23 0,621 0,639 0,488

Pedra 852,4 9.977 49,2
8

10.267 50,72 0,633 0,651 0,519

Pesqueira 1.036,0 16.730 28,9
8

40.991 71,02 0,717 0,628 0,562

Poção 212,1 4.819 43,1
1

6.359 56,89 0,627 0,580 0,505

Sanharó 247,5 8.266 52,0
6

7.613 47,94 0,670 0,599 0,586

Sertânia 2.359,4 14.610 46,1
5

17.047 53,85 0,693 0,707 0,543

Tupanatinga 869,8 14.381 69,1
4

6.420 30,86 0,579 0,609 0,432

Venturosa 326,1 5.412 40,2
0

8.050 59,80 0,699 0,658 0,542

Totais 9894,9 141.490 34,45 269.216 65,55




