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RESUMO 

 
 

 
O Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) foi criado com o objetivo de 
produzir biodiesel de forma sustentável, e adota como diretrizes a geração de emprego e renda 
e a inclusão social, especialmente no campo, voltando-se para a agricultura familiar, na 
produção de matérias-primasoleaginosas e na redução de disparidades regionais, permitindo o 
desenvolvimento das regiões mais carentes do país.Nesse contexto, o objetivo geral do estudo 
é analisar a agricultura familiar, inserida no PNPB na Região do Quixadá - Ceará, a partir das 
dimensões do desenvolvimento sustentável local. A pesquisa classifica-se como uma pesquisa 
exploratória e descritiva a ser desenvolvida a partir de uma abordagem qualitativa. No que se 
refere aos procedimentos para a coleta dos dados, a pesquisa é bibliográfica e de campo, com 
a utilização de dados secundários e primários, respectivamente.Os dados da pesquisa foram 
analisados segundo a técnica de análise de conteúdo. Os resultados mostram que, sob o olhar 
do desenvolvimento sustentável local, o PNPB possui fragilidades que impossibilitam a 
inclusão social na região do Quixadá/CE. Essas fragilidades variam desde processos 
administrativos e burocráticos,atrasos nos incentivos financeiros, passando pela falta de 
infraestrutura, de investimento em tecnologias e maquinários, de capacitações e treinamentos, 
incentivos em redes sociais e cooperativas, ações voltadas à educação ambiental, movimentos 
políticos de inclusão social, e valorização da cultura local. Desta forma, percebeu-se que as 
diretrizes que norteiam o PNPB na região do município do Quixadá/CE possuem arestas no 
alinhamento e enquadramento das dimensões do desenvolvimento sustentável local. Os 
agricultores reconheceram que há um esforço e direcionamento do Governo em propiciar 
maior geração de renda aos agricultores nessa região, porém devido a essas 
fragilidades,evidencia-se que não há umdesenvolvimento sustentável em suas plenas 
dimensões, causando um distanciamento dos resultados alcançados pelos agricultores eos 
objetivos estipulados no PNPB.Portanto, faz-se necessária a criação de políticas que 
incentivem não somente a produção da mamona, mas a motivação da cultura local, a parceria 
e a participação de todos nas tomadas de decisão e o envolvimento do PNPB, de modo que a 
agricultura de subsistência passe a ser vista e investida para transformar-se em uma 
agricultura sustentável. 
 
 

 
Palavras-chave:Agricultura Familiar, Desenvolvimento Local Sustentável, Biodiesel. 
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ABSTRACT 
 
 
The ProgramaNacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) was created with the goal of 
producing biodiesel in a sustainable way, and adopts as guidelines the creation of jobs, 
income and social inclusion, especially countryside, focusing on family farming, on 
production of oil and raw materials and reducing regional disparities, allowing the 
development of the poor regions of the country. In this context, the general objective of the 
study is to analyze the family farming on PNPB in region of the Quixadá -Ceará state, based 
on the dimensions of local sustainable development. The research is classified as an 
exploratory and descriptive research to be developed from a qualitative approach. Regarding 
the procedures for data collection, is a bibliographic and field research, with the use of 
secondary and primary data, respectively. The survey data 
wereanalyzedaccordingtocontentanalysis. The results show that, from the perspective of local 
sustainable development, the PNPB has weaknesses that hamper social inclusion in the region 
of Quixadá/CE. These weaknesses range from administrative and bureaucratic processes, like 
delays in financial incentives, lack of infrastructure, investment in technology and machinery 
and training, incentives in social networks and cooperatives, actions aimed at environmental 
education, political movements social inclusion, and valorization of local culture. Thus, it was 
noticed that the directives that guide the PNPB in the region of the city of Quixadá/CE have 
edges in the framework of alignment and dimensions of local sustainable development. 
Farmers recognized that there is a Government "effort" to provide increased income for 
farmers in this region, but due to these weaknesses, it is evident that there is no sustainable 
development in its full dimensions, causing discrepancies from the farmer’s results and the 
objectives stipulated in PNPB. Therefore, it is necessary to create policies that encourage not 
only the production of castor oil, but also the local culture, partnership and participation of all 
in decision making and involvement of PNPB, so that subsistence farming start to be 
recognized and  invested  to become a real sustainable agriculture. 
 
 
 
Keywords: Family Farming, Local Sustainable Development, Biodiesel. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

QUADROS 
 
1 –Impacto do crescimento e desenvolvimento      35 

2 – Características da dimensão econômica       38 

3 – Características da dimensão social       42 

4 – Características da dimensão ambiental       43 

5 – Característica da dimensão política       45 

6 – Característica da dimensão territorial       48 

7 – Agricultores familiares e os assentamentos em Quixadá – CE    63 

8 – Caracterização do instrumento de coleta       66 

 

FIGURAS 

 

1 – Desenvolvimento sustentável        24 

2 – Modelo rotacional de desenvolvimento sustentável     30 

3 – Interação de trade-offs e sinergias entre domínios do desenvolvimento sustentável 31 

4 – Dimensões do desenvolvimento sustentável      33 

5 – Diagrama dos fatores essenciais para o capital social     39 

6 – Marco regulatório do biodiesel no Brasil      55 

7 – Cadeia de Produção deBiodiesel        57 

8 – Localização de Quixadá - Ceará        65 

9 – Relação das dimensões do desenvolvimento sustentável e seus respectivos aspectos 

de análise na Cadeia do Biodiesel        70 

10 – Desenho conceitual da pesquisa       73 

11 – Organização da cadeia do biodiesel no Quixadá, Ceará    76 

 

 

 

 

  



11 
 

LISTAS DE TABELAS 

 

1 –Perfil sóciodemográfico dos agricultores no PNPB     76 

2 – Quantidade de hectares         80 

3 – Fatores para entrar no PNPB        81 

4 – Dificuldades encontradas pelo agricultor no PNPB     84 

5 – Ferramentas e maquinários        90 

6 – Manutenção nos instrumentos        91 

7 – Aumento das receitase comercialização do produto      91 

8 – Melhoria nas condições de vida        94 

9 –Reuniões de esclarecimento no PNPB       95 

10 – Aumento dos agricultores familiares no PNPB      97 

11 – Aumento dos membros da família no PNPB      98 

12 – Aumento na renda                               99 

13 – Reciclagem, reutilização e treinamento Ambiental               101 

14 – Mudança no solo                   101 

15 – Autonomia dos agricultores                  105 



12 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

ANP Agência Nacional de Petróleo 

BEN Balanço Energético Nacional  

BP BritshPetroleum 

CEIB Comissão Executiva Ministerial 

CMMAD Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

CPB Cadeia Produtiva do Biodiesel 

CO² Dióxido de carbono 

COOCEPAT Cooperativa Cearense de Prestação de Serviços e Assistência Técnica 

IBAMA  Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis 

INCT Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 

IPCC Intergovernamental Panelon Clima Changes 

MMA Ministério do Meio Ambiente 

MDA Ministério do Desenvolvimento Agrário 

MDS Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome 

OECD Organization for EconomicCo-operationandDevelopment 

ONU Organização das Nações Unidas 

PNE Plano Nacional de Energia 

PNPB Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel 

SEMACE Superintendência Estadual do Meio Ambiente  

UBRABIO União Brasileira do Biodiesel 

UCW  World Conservation Union 

WBCSD World Business Council for SustenaibleDevelopment 

 

 
 

 



13 
 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO          14 

1.1 Problematização          14 

1.2 Justificativa           17 

1.3 Problema de Pesquisa         19 

1.4 Objetivos           19 

1.4.1 Geral           19 

1.4.2 Específicos          19 

1.5 Pressupostos          20 

1.6 Estrutura dadissertação        20 

2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL      22 

2.1 Contextualização do Desenvolvimento Sustentável      22 

2.1.1 Conceitos e discussões sobre o Desenvolvimento Sustentável    26 

2.1.2 Dimensões do Desenvolvimento Sustentável       29 

2.1.2.1Dimensão Econômica         34 

2.1.2.2 Dimensão Social          38 

2.1.2.3 Dimensão Ambiental         42 

2.1.2.4 Dimensão Política         43 

2.1.2.5 Dimensão Territorial         45 

2.1.3 Desenvolvimento SustentávelLocal e o Meio Rural    48 

2.2 AgriculturaFamiliar         50 

2.3 Biodiesel: Fonte de Energia Renovável      53 

2.4 A Cadeia Produtiva do Biodiesel e o Programa Nacional de Produção e Uso 

de Biodiesel (PNPB)          57 

3.METODOLOGIA                     60 

3.1 Tipologiada pesquisa          60 

3.2 Coleta de Dados           61 

3.3População e Amostra         62 

3.4 Instrumento de Coleta          64 

3.4.1Síntese do Questionário e Framework da Pesquisa     67 

3.5 Tratamento eAnálise dos Dados      69 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS     72 

4.1 AgriculturaFamiliar na Cadeia Produtiva do Biodiesel no Quixadá/ CE  72 



14 
 

4.2 Perfil sociodemográfico dos agricultores familiares     75 

4.3Principais fatores para entrada do PNPB e dificuldades enfrentadas  78 

4.4 Ações do PNPB à luz das dimensões do Desenvolvimento Sustentável Local 85 

4.4.1 Dimensão econômica         85 

4.4.2 Dimensão social         93 

4.4.3Dimensão ambiental                                        100 

4.4.4 Dimensão política                  102 

4.4.5 Dimensão territorial                  105 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS                 108 

REFERÊNCIAS                    113 

APÊNDICE A–ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO A COOPERATIVA 

CEARENSE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTENCIA TÉCNICA – 

COOCEPAT                    122 

APENDICEB–QUESTIONÁRIO APLICADO AOS AGRICULTORES FAMILIARES 

LIGADOS A CADEIA DO BIODIESEL NO CEARÁ                                                123 

APÊNDICEC – FOTOS DOS AGRICULTORES NOS ASSENTAMENTOS          128 



15 
 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 Problematização  

 

A discussão em torno do desenvolvimento sustentável ganhou destaque nos 

debates políticos e sociais, a partir de 1980 por ocasião da Conferência Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento.  A conferência elaborou um relatório denominado de Relatório 

Brundtland que faz um alerta para a necessidade de as nações unirem-se na busca de 

alternativas para os rumos vigentes do desenvolvimento, bem como relata que a preservação 

do planeta é responsabilidade de todos os países (BARROS, 2007; BARBOSA, 2008; 

NASCIMENTO, 2008). Estas constatações visam a fortalecer a discussão relativa à tentativa 

de se evitar a degradação ambiental e as desigualdades sociais.  

Nesse sentido, as instituições que lidam com questões climáticas mundiais, tendo 

como referências os documentos difundidos pelo IntergovernmentalPanelonClimateChanges 

(IPCC, 2007), e o relatório Pathwaysto 2050 – Energy &ClimateChange (WBCSD, 2005), 

apontam que um dos fatores principais para o incremento da degradação ambiental 

corresponde à queima de combustíveis fósseis. Esses combustíveis liberam gases tóxicos e 

favorecem a ocorrência de catástrofes naturais em todo planeta, principalmente pela 

degradação da camada de ozônio e pela intensificação do efeito estufa. 

As discussões presentes nesse campo de debate também giram em torno do aumento 

das desigualdades sociais, principalmente, em questões relativasà pobreza, miséria, fome, 

falta de moradia, saneamento básico, saúde e desemprego. Estas questões, quando vistas sob 

uma ótica de um crescimento econômico acelerado e desigual para diferentes classes sociais, 

apontam para um fracasso na tentativa de se alcançar a meta de uma vida melhor e mais 

igualitária para os indivíduos envolvidos nesse contexto (SACHS, 2004). 

Nessa linha, aumenta a busca por novas alternativas de fontes renováveis, por meio 

do desenvolvimento de pesquisas e projetos que focam o uso mais eficiente dos recursos, com 

melhor aproveitamento de resíduos e consequente preocupação com a redução de poluentes. 

Em meio a essas questões, emerge a necessidade de se pensar na diversificação da matriz 

energética como uma válida alternativa, uma vez que a expansão da matriz, por meio do uso 

dos biocombustíveis, não causa impactos tão nocivos ao meio-ambiente. 

Assim, no universo das energias renováveis, o biodiesel comporta-se como uma 

alternativa para a diminuição da dependência dos derivados do petróleo, sendo um 
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combustível gerado a partir de matérias-primas vegetais ou animais, com perspectiva de 

redução da emissão de poluentes(FRONDEL; PETERS, 2007).  Esse tipo de combustível 

apresenta-se como um instrumento de minimização das ações humanas em relação ao 

ambiente, mostrando-se também, como uma esperança de desenvolvimento das classes sociais 

mais desprovidas de recursos e uma solução para a possível falta de energia que abalaria 

diretamente o crescimento da economia mundial.  

Países como Estados Unidos, Alemanha, Itália e França têm buscado energias 

renováveis mais seguras e menos poluentes através de programas nacionais de incentivo à 

produção do biodiesel. As argumentações dessas nações, ao se colocarem partidárias à 

produção e uso do biodiesel, estão fundamentadas, principalmente, nas estratégias 

compatíveis às premissas do desenvolvimento sustentável que são embasadas no contexto 

econômico, social e ambiental (MUNASINGUE, 2007). 

Em tese, essas estratégias estão voltadas ao atendimento e bem-estar das 

necessidades humanas e da proteção aos sistemas ambientais, e, em relação ao biodiesel 

contemplam algumas vantagens como o fato de: a) ser energia renovável; b) possuir alto 

potencial de geração de empregos e renda, sobretudo no campo; c) apresentar característica 

menos poluente que o diesel; d) trazer a possibilidade da utilização do crédito de carbono e;e) 

possuir um baixo risco de explosão facilitando questões relacionadas a transporte e 

armazenagem (UBRABIO, 2010). 

No cenário brasileiro, a cadeia produtiva dos biocombustíveis tornou-se competitiva, 

principalmente por meio da utilização de modernas tecnologias, juntamente com pesquisas de 

melhoramento das matérias-primas acarretando em ganhos significativos de produtividade e 

redução nos custos de produção. Junte-se a isto, o fato de o Brasil já ter reconhecimento pela 

experiência prática, por mais de trinta anos de pesquisa na área, com a produção de álcool 

(SILVA, 2009; BRASIL, 2005). 

O Brasil vem se destacando mais ainda na produção e uso de biodiesel e, de acordo 

os dados do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia - INCT, o país ocupa uma posição de 

liderança na pesquisa mundial de biocombustível. Com isso, o governo brasileiro tem 

investido cada vez mais, através de seus órgãos de financiamento como Fapesp, Cnpq, Capes 

etc., em pesquisas na área de bioenergia, destacando-se, sobretudo, a produção e uso do 

biodiesel (INCT, 2010). 

O incentivo à produção do biodiesel no Brasil nasce com a finalidade de integrar os 

agricultores familiares à oferta de biocombustíveis (UBRABIO, 2010). Essa produção foi 
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motivada, principalmente, pela criação, em 2004, por parte do Governo, do Programa 

Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), que tem como principal objetivo, não 

somente incentivar a produção e o consumo de biodiesel, mas promover a inclusão social da 

agricultura familiar (UBRABIO, 2010).  

Tal programa visa suas estratégias em desenvolver um novo mercado de 

biocombustíveis, e não o está fazendo através de injeção própria de capital – como a liberação 

de crédito financeiro – mas através da intervenção no formato organizacional de uma cadeia 

produtiva, impondo leis que estimulam um contato mais direto entre as indústrias e setores da 

agricultura com menor poder de negociação, como é o caso da agricultura familiar. 

Para entender a dinâmica das combinações do biodiesel ao diesel, a Ubrabio (2010) 

explica que a mistura de uma determinada porcentagem de biodiesel ao diesel é apontada 

como “BX”, onde, “X” representa o teor do biocombustível. Assim, a mistura estabelecida na 

época do surgimento do PNPB era a obrigatoriedade (Lei 11.097/05) de 2% de biodiesel, ou 

seja, B2 ao diesel em todo o país a partir de 1° de janeiro de 2008. Essa mistura obrigatória 

aumentaria para 5%, B5, em 2013, o que deveria gerar demanda anual de 2 bilhões de litros 

de biodiesel (BRASIL, 2005).  

Porém, apesar das incertezas que ocorriam na época da aprovação da lei 11.097/05, 

sobre se o país teria ou não condição de produzir a demanda esperada, a indústria do biodiesel 

respondeu bem às perspectivas criadas e aumentou sua produção e capacidade industrial, 

fazendo com que o governo antecipasse a implementação da obrigatoriedade das misturas B3, 

B4 e B5, atingindo a meta fixada na lei três anos antes do prazo inicialmente previsto 

(UBRABIO, 2010). 

O programa do PNPB também concede redução de tributos federais (CIDE, 

PIS/PASEP e COFINS) para fabricantes que utilizam matérias-primas de pequenos 

produtores rurais. Desta forma, o Governo Federalpossibilitou o engajamento de agricultores 

familiares e produtores de regiões mais pobres do país na cadeia produtiva do biodiesel, em 

conformidade com as principais diretrizes do PNPB que são: 1) Implantar um programa 

sustentável, promovendo inclusão social; 2) Garantir preços competitivos, qualidade e 

suprimento e; 3) Produzir o biodiesel a partir de diferentes fontes oleaginosas e em regiões 

diversas (BRASIL, 2004; CEIB, 2010).  

As discussões em torno da cadeia do biodiesel no Brasil apontam o projeto do PNPB 

como uma oportunidade de geração de riqueza e distribuição de renda. E no contexto da 

Cadeia Produtiva do Biodiesel (CPB) os principais atores envolvidos podem ser identificados 
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como: 1) a agroindústria, representada pela Petrobras Biocombustíveis, que atua como o 

agente inovador, organizando e estruturando a cadeia atuando em todos os elos; 2) os 

agricultores, em especialos da agricultura familiar, geralmente são representados por 

cooperativas agrícolas que fornecem o óleo vegetal para negociação com o novo mercado e; 

3) o Governo Federal como pioneiro no incentivo e organização da cadeia do biodiesel 

(BRASIL, 2005). 

Vale salientar o grande número de pequenos produtores familiares no Nordeste 

brasileiro. De acordo com informações do IBGE (2006), 48,65% dos 12.810.591 agricultores 

familiares do país estão no Nordeste, região que possui 6.232.153 pessoas com laços de 

parentesco com produtor, o que representa 81,08% do pessoal ocupado nos estabelecimentos 

agropecuários nordestinos. 

Diante do exposto, assumiu-se como problema de pesquisa a seguinte indagação: qual 

a influência do PNPB, na promoção da agricultura familiar, sob a perspectiva das dimensões 

sustentáveis? 

A realização desta pesquisa justificou-se pela necessidade de evidenciar que 

dimensões do desenvolvimento sustentável local estão sendo alcançadas no PNPB, e quais 

são as consequências para os agricultores familiares, inseridos na Cadeia Produtiva do 

Biodiesel 

 

1.2 Justificativa 

 

As energias renováveis destacam-se por serem provenientes de fontes naturais capazes 

de se regenerar e que, portanto, têm a capacidade de agredir o equilíbrio do meio ambiente em 

menor grau. Nesse contexto, o biodiesel se enquadra como uma alternativa potencialmente 

mais viável pelo fato de possuir um elevado rendimento como combustível, não exigindo 

mudanças nos motores a diesel, assim como a sua combustão libera menos poluentes do que a 

queima de produtos derivados do petróleo.  

O setor produtivo, por meio das energias renováveis, vem desenvolvendo tecnologias 

e práticas menos poluentes e orientadas para a preservação do meio ambiente, ao mesmo 

tempo em que direciona o país a diminuir a dependência externa do diesel de petróleo, 

gerando oportunidades de negócios direcionados ao desenvolvimento sustentável. 

No Brasil, os estudos voltados para o desenvolvimento sustentável dentro da Cadeia 

Produtiva do Biodiesel - CPB emergem, por parte do Governo Federal, com o Programa 
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Nacional de Uso e Produção de Biodiesel - PNPB,que tem como proposta o desenvolvimento 

da agricultura familiar , principalmente, no semiárido, região que, constantemente sofre com 

as questões climáticas e está à margem do desenvolvimento econômico do país. 

Por meio da Lei 11.097/05 (Artigo 2°,inciso 4º), o biodiesel tem que ser processado, 

preferencialmente, a partir de matérias-primas produzidas pela agricultura familiar, inclusive 

as resultantes de atividades extrativistas (BRASIL, 2005). Assim como, os objetivos desse 

programa estão fundamentados nas principais dimensões do desenvolvimento sustentável 

(econômica, social e ambiental) que envolvem as condições de produção e consumo, 

derivados do sistema econômico, em harmonia com os limitantes dos sistemas, o social e 

ambiental (SACHS, 2004).  

Nesse sentido, ao mesmo tempo em que o PNPB promove a inclusão social, com a 

inserção da agricultura familiar, busca alcançar preços justos e competitivos, suprimento a 

produção, através das inovações tecnológicas no sentido de orientar os agricultores familiares 

a desenvolverem uma estratégia de competitividade sustentável (UBRABIO, 2010). 

O Estado do Ceará se insere no PNPB como beneficiado e colaborador, porque conta 

com o semiárido, região que ganha importância nesse programa. No entanto, existem algumas 

evidências de que talvez os agricultores não estejam sendo beneficiados por conta de gargalos 

existentes dentro da CPB (SILVA, 2009).  

De acordo com Pontes et al (2008) e Silva (2009), a CPB no Ceará enfrenta 

dificuldades quanto à 1) falta de mamona para a produção do óleo vegetal; 2) falta de 

articulação da agricultura familiar; 3) falta de equipamentos no estado para a produção do 

óleo; 4) falta de capacitação de mão-de-obra, e; 5) baixa produtividade no setor , dentre 

outros.  

O programa também incentiva a organização dos agricultores em cooperativas para 

melhor organização da cadeia e da relação empresa–agricultor. Porém no  

Estado do Ceará, essas cooperativas são quase inexistentes. Identifica-se a existência de 

associações, que são aglomerações de agricultores que se unem para aumentar seu poder de 

barganha, mas não necessariamente organizam as suas formas de produção. Dessa forma, a 

agroindústria acaba por estabelecer contrato com cada família (BRASIL, 2004; CEIB, 2010).  

Esses aspectos, que são inter-relacionados, precisam ser elucidados em estudos que 

contribuam para a organização e aumento da produtividade de forma sustentável da Cadeia 

Produtiva do Biodiesel - CPB. Ciente disso, a presente pesquisa poderá contribuir tanto para a 

sociedade, como para o meio acadêmico e o empresarial, no que tange a discussão sobre o 
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desenvolvimento sustentável local e as energias renováveis, tomando como base a análise do 

PNPB na Agricultura Familiar, dentro da Cadeia Produtiva do Biodiesel - CPB, no estado do 

Ceará, a partir das dimensões Econômica, Social, Ambiental, Política e Territorial. 

 

1.3 Problema de Pesquisa 

 

Qual a influência do PNPB, na promoção da agricultura familiar, sob a perspectiva do 

desenvolvimento sustentável local? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Geral 

 

Analisar a agricultura familiar, inserida no PNPB na região do Quixadá - Ceará, a 

partir das dimensões do desenvolvimento sustentável local. 

 

1.4.2 Específicos 

 

i. Descrever a atuação da agricultura familiar na Cadeia Produtiva do Biodiesel 

(CPB) no estado do Ceará; 

ii. Identificar as melhorias econômicas propiciadas à agricultura familiar, a partir do 

PNPB na CPB; 

iii. Analisar as consequências, no âmbito social, à agricultura familiar, a partir das 

ações adotadas pelo PNPB. 

iv. Verificar, no contexto ambiental, as estratégias e práticas adotadas pelo PNPB 

voltadas à agricultura familiar; 

v. Identificar, no âmbito político, ações implantadas pelo PNPB destinadas à 

agricultura familiar; 

vi. Analisar as consequências, no âmbito territorial, à agricultura familiar a partir das 

ações adotadas pelo PNPB. 
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1.5 Pressupostos 

 

i. No contexto da dimensão econômica, o PNPB contribui para a agricultura familiar, 

no acesso a créditos, investimentos para a modernização de transporte,tecnologia 

de produção, ampliação de receitas, comercialização e prospecção de novos 

mercados; 

ii. O PNPB possibilitou uma maior inclusão e o incremento da qualidade de vida dos 

integrantes do programa; 

iii. O PNPB, sob o prisma ambiental, contribuiu para melhorias dos processos 

produtivos; 

iv. O PNPB, sob o âmbito político, manteve uma governança democrática, 

promovendo participação das comunidades locais e incentivando as lideranças na 

construção da cidadania na agricultura familiar; 

v. O PNPB, sob o prisma territorial, preservou a importância das manifestações 

locais, culturais, respeitando seus valores, crenças e rituais, mantendo o equilíbrio 

entre inovação e tradição na agricultura familiar. 

 

1.6 Estrutura da Dissertação 

 

O trabalho está estruturado em cinco seções, a saber: 

Na seção inicial é apresentada uma introdução ao trabalho desenvolvido, por meio de 

uma visão geral de seu conteúdo, contextualizando e justificando-o frente à realidade atual, 

definindo o problema, objetivos, pressupostos e buscando mostrar o interesse despertado para 

a pesquisa sobre a agricultura familiar e o PNPB num enfoque do desenvolvimento 

sustentável local. 

A segunda seçãoabordauma contextualização do desenvolvimento sustentável local, 

debruçando-se sobre os principais conceitos e definições das dimensões sustentáveis que são: 

econômica, social, ambiental, política e territorial, e a agricultura familiar no contexto da 

Cadeia Produtiva do Biodiesel (CPB).  

Na continuidade, apresenta um panorama sobre o biodiesel no Brasil e no mundo 

como fonte de energia renovável e geração de emprego e renda aos agricultores familiares 

inseridos na cadeia do biodiesel por meio do Programa Nacional de Produção e Uso 
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deBiodiesel (PNPB).Descreve, ainda, sobre o Programa Nacional de produção e Uso de 

Biodiesel na a cadeia produtiva do biodiesel (CPB).  

Os elementos como a tipologia de pesquisa, coleta de dados, população e amostra, 

instrumento de coleta, síntese do questionário e Framework da pesquisa e análise e tratamento 

dos dados registrados na terceira seção sobre o percurso metodológico da pesquisa.  

Na quartaseção dedica-se a análise e discussão dos resultados e, na quinta seção as 

considerações finais, respectivamente, e são seguidas, por fim, pelas referências e os roteiros 

de entrevistas e questionários utilizados. 
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2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

São apresentados aqui os principais conceitos que serão trabalhados e analisados 

durante a realização da pesquisa, que são o desenvolvimento sustentável com suas dimensões 

econômica, social e ambiental, as energias renováveis com foco no biodiesel e sua cadeia 

produtiva e o Programa Nacional de Produção e Uso do biodiesel – PNPB frente à 

Agricultura Familiar no Estado do Ceará. Por fim, é apresentado um framework geral da 

pesquisa. 

 

2.1 Contextualização do Desenvolvimento Sustentável 

 

O tema sobre desenvolvimento sustentável vem conquistando repercussões de caráter 

sistemático desde a década de 1960, tendo como marco a publicação do livro “A Primavera 

Silenciosa”, de Raquel Carson, o qual abordava a compreensão das interconexões entre o 

meio ambiente, a economia e as questões do bem-estar social. Também, no final dos anos de 

1960, a ocorrência da Conferência da Biosfera, em Paris, e o surgimento da Organização Não-

Governamental Clube de Roma, em 1968, reforçaram discussões voltadas justamente ao 

crescimento da população, baseado em recursos naturais não renováveis e o aumento da 

pobreza (CLEMENS, 2001; BARROS, 2007; BARBOSA, 2008; NASCIMENTO, 2008).  

O documento gerado do Clube de Roma despertou a consciência ecológica mundial, 

conseguindo mobilizar, não somente, a comunidade científica, como também atingiu os 

governantes, que ampliaram suas discussões a respeito das questões ambientais. Tal 

documento também influenciou para que fosse realizada, em julho de 1972, a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), em Estocolmo, na 

Suécia (BARROS, 2007; BARBOSA, 2008; NASCIMENTO, 2008). 

O CNUMAD divulgava que as nações teriam que executar, de fato, suas 

regulamentações ambientais. Desta forma, a década de 1970 tornou-se conhecida como a 

década do controle ambiental e da regulamentação (NASCIMENTO, 2008). As empresas 

começaram a entender que as regulamentações ambientais seriam, de fato, executadas e que 

seria necessário criar departamentos de estratégias ambientais. 

No decorrer da década de 1980, entrou em vigor uma série de legislações, visando a 

controlar a instalação de novas indústrias, bem como os benefícios de controle ambiental, 

através do “pensamento verde” (CLEMENS, 2001), que se baseava nas primícias de que os 
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consumidores estão cada vez mais ambientalmente conscientes e de que os produtos 

oferecidos pelas empresas precisam estarecologicamente corretos. Além disso, o pensar verde 

torna mais eficiente a exploração de entradas de resíduos e minimiza os custos de produção, 

trazendo, assim, uma vantagem competitiva para as empresas. 

Para Barbosa (2008), nesse período alguns empresários passaram a considerar que a 

proteção ambiental, ou seja, o pensamento verde, poderia ser visto como uma necessidade 

incorporada à estratégia de desenvolvimento da empresa, e, dessa forma, assegurava uma boa 

imagem da empresa diante de seus concorrentes, gerando vantagem competitiva,além de 

reduzir o custo e o desperdício de matérias-primas. 

Corroborando com Sachs (2002), que afirma que o pensamento sobre a estratégia de 

desenvolvimento das empresas passava a ter como objetivo o aproveitamento racional e 

ecologicamente sustentável da natureza, sem prejudicar as populações locais, levando-se em 

conta o cuidado com a conservação da biodiversidade aos seus próprios interesses. 

Os relatórios voltados para a análise do impacto ambiental, ou seja, o controle dos 

resíduos, efluentes e emissão de gases eram estudados e tratados no “final do tubo”, pois tais 

emissões geravam um custo adicional para a indústria. Os resíduos considerados perigosos 

passaram a ocupar destaque sobre a análise ambiental, principalmente com os acidentes 

ambientais de grande impacto, tais como o vazamento na usina nuclear na Ucrânia, em 1986 

(Chernobyl), e o derramamento de petróleo no mar do Alasca em 1989 (Exxon Valdez), e a 

constatação da destruição da camada de ozônio (NASCIMENTO, 2008; BARBOSA, 2008).  

A década de 1980 chega ao fim trazendo preocupações com a conservação do meio 

ambiente, tendo como exemplos dessa preocupação global o “Protocolo de Montreal”, 

firmado em 1987, onde estabelece a eliminação e substituição de toda uma família de 

produtos químicos, tais como os Clorofluorcarbonos (CFCs)e os bromoclorofluorcarbonos 

(BrCFCs), que, em contato com a estratosfera, quebram-se em várias partículas, liberando o 

átomo de cloro e causando uma ação danosa à camada de ozônio.  

Em 1987, a Assembleia Geral das Nações Unidas instituiu o “Relatório da Comissão 

Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento - CMMAD”, também conhecido como 

Relatório Brundtland, em razão do nome de sua coordenadora, a primeira ministra da 

Noruega GroHarlenBrundtland (NASCIMENTO, 2008). 

Este relatório permitiu a difusão, em nível mundial, do conceito de Desenvolvimento 

Sustentável como sendo “aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a 
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possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades” (CMMAD, 1991, 

p.37). 

O conceito de desenvolvimento sustentável embute a ideia de que o desenvolvimento 

tem de ocorrer nas esferas ambiental, econômica e social, buscando a qualidade de vida e o 

bem-estar da sociedade, tanto presente quanto futura.  (FIGURA 1). 

 
Figura 1:Desenvolvimento Sustentável (DS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Adaptado da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento(CMMAD, 1991) 
 
 

Abordava-se também a dimensão política do desenvolvimento sustentável, trazendo 

questionamentos voltados ao processo de mudança focado na transparência e na participação 

da sociedade como um todo, ao mesmo tempo em que busca satisfazer as necessidades atuais 

sem minar as capacidades das gerações futuras (OLIVEIRA, 2008). 

O Relatório “Nosso Futuro Comum” é considerado um marco no processo de debate 

que envolve as questões ambientais e o desenvolvimento sustentável, principalmente porque 

ele faz um alerta para a necessidade de as nações unirem- se na busca de alternativas para os 

rumos vigentes do desenvolvimento, a fim de evitar a degradação em nível mundial 

(CMMAD, 1991; MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2005a; NASCIMENTO, 2008; 

OLIVEIRA, 2008). 

Esse relatório atenta também para as questões sobre o crescimento da economia 

numa escala exploratória, ou seja, para o aumento do lucro por meio da exploração de seus 

funcionários e do meio ambiente, prejudicando a qualidade de vida das pessoas e das 

sociedades. O texto também expôs um panorama geral da situação mundial, o que acabou por 
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Ambiental 

DS 
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mobilizar as comunidades acadêmicas e científicas, os governos e entidades da sociedade civil 

organizada.  

No entanto, o tema sobre desenvolvimento sustentável ganhou força a partir da 

Conferência Mundial de Desenvolvimento e Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro, em 

1992. A Rio-92, ou “Cúpula da Terra”, como ficou conhecida a conferência de cúpula da 

ONU, teve como principal objetivo tentar encontrar o equilíbrio entre as necessidades e 

interesses comuns no âmbito social, econômico e ambiental das gerações atuais e futuras, 

baseadas na cooperação entre governos e setores da sociedade civil (NASCIMENTO, 2008). 

Nesse contexto, a “Agenda 21”, um documento que estabeleceu a importância de 

cada país para o estudo das soluções para os problemas socioambientais, surge a partir do 

resultado da conferência “Cúpula da Terra”, em busca de orientar as nações para o 

desenvolvimento sustentável e tendo como base as propostas de eliminar padrões de produção 

e consumo insustentáveis, adotando modelos de produção, consumo e reprodução que 

protejam as capacidades regenerativas da Terra, os direitos humanos e o bem-estar 

comunitário (ONU, 2002). 

Esse documento discorre suas discussões, principalmente, nos fatores como: a) 

garantir atividades que não causem danos ambientais, no intuito de proteger e repor a 

integridade dos sistemas ecológicos da Terra, com especial preocupação pela diversidade 

biológica e pelos processos naturais que sustentam a vida; b) cooperar para a erradicação da 

pobreza, de forma a garantir o direito à água potável, ao ar puro, à segurança alimentar, 

abrigo, saneamento; c) proporcionar educação e recursos a cada ser humano; d) proporcionar 

segurança social e rendimentos sociais a todos(ONU, 2002; MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2005b). 

A Agenda 21 também propôs a cooperação científica para a geração e disseminação 

de conhecimentos, incentivando desenvolver o estudo da sustentabilidade ecológica, 

promover a permuta aberta e a ampla aplicação do conhecimento adquirido e, por fim, criar 

uma legislação efetiva entre outras ações que gerem um sistema global sustentável para 

defender o direito de todas as pessoas às informações, apoiar sociedades civis locais, regionais 

e globais e promover a participação significativa de todos os indivíduos e organizações na 

tomada de decisões (ONU, 2002).Tais propostas abordam o desenvolvimento sustentável sob 

os prismas das dimensões social, econômica e ambiental e tratam da interdependência entre os 

problemas e soluções ambientais da pobreza, da saúde, do consumo e da população 

(PEREIRA, 2002; SACHS, 2002, 2004; DIAS et al., 2005; NASCIMENTO, 2008).  
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Para Pereira (2002), o grande consenso da Rio-92 foi a importância da 

conscientização sobre a necessidade de a humanidade compatibilizar as atividades 

econômicas a sua própria existência, com a capacidade da natureza repor os recursos naturais 

dela retirados ou utilizados, bem como com a preservação do que resta do patrimônio natural 

do Planeta. Ainda o autor pontua que: 

 
[...] mesmo que, na prática, a maioria de suas recomendações não tenham saído do 
papel, ela teve um forte impacto na consciência coletiva e seu clima de otimismo 
serviu para difundir entre as pessoas comuns conceitos e necessidades relacionadas 
com a preservação do meio ambiente e com o uso racional dos recursos naturais 
(PEREIRA, 2002 , p. 4). 

 
As discussões giravam em torno das angústias e necessidades de superação dos 

modelos fragmentados de enquadramento essencialmente ambiental, ou seja, explicavam que 

o meio ambiente não existe como uma esfera desvinculada das ações, ambições e 

necessidades humanas, mas que seria necessário um crescimento convincente e ao mesmo 

tempo duradouro, do ponto de vista econômico, social e ambiental baseado nas necessidades 

do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem às suas próprias 

necessidades (CMMAD, 1991).  

De acordo com Veiga (2005), a terminologia “desenvolvimento sustentável” já havia 

sido utilizada no Simpósio da ONU (Estocolmo), em 1979, com um texto intitulado por W. 

Burger como “A busca de padrões sustentáveis de desenvolvimento”. Já para Camargo 

(2003), o termo foi utilizado por Robert Allen em seu artigo “Howtosavethe world, em 1980, 

e discutido pela primeira vez pela WorldConservation Union – UCW, no documento 

Estratégia Conservação Mundial publicado em 1980. 

Existem controvérsias a respeito das primeiras abordagens sobre o Desenvolvimento 

Sustentável, porém os autores citados corroboram quando afirmam que a expressão 

Desenvolvimento Sustentável só veio a ser, de fato, conceituada a partir da publicação do 

Relatório Brundtland à Assembleia das Nações Unidas, em 1987, citado anteriormente.  

 

2.1.1 Conceitos e discussões sobre o Desenvolvimento Sustentável 

 

Dentre os principais estudiosos e intelectuais ativistasque abordam o 

desenvolvimento sustentável, destaca-se o autor Sachs, umpolonês, que desenvolvia suas 

pesquisas abordando a necessidade de se promover outro tipo de desenvolvimento, que ele 

definia como “Ecodesenvolvimento” (BARROS, 2007; OLIVEIRA, 2008). 
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Inicialmente, Sachs (2002) abordava a expressão Ecodesenvolvimento fundamentado 

nas necessidades básicas das populações e na preservação dos recursos naturais, bem como na 

participação política das comunidades com geração de emprego e renda e formulação de 

programas ligados à educação, contemplando, assim, as bases filosóficas do conceito de 

desenvolvimento sustentável. Porém, embora Sachs tenha contribuído para a discussão inicial 

sobre o desenvolvimento sustentável, a nomenclatura “ecodesenvolvimento” não se revelava 

suficiente para contemplar as dimensões social, econômica e ambiental que estavam sendo 

discutidas, e o termo foi gradativamente substituído por Desenvolvimento Sustentável. 

Sachs (2004) aborda também que é preciso distinguir o conceito de desenvolvimento 

e crescimento econômico, pois muitas vezes são confundidos e até mesmo considerados 

sinônimos em debates sobre o tema do desenvolvimento sustentável. O autor explica que o 

crescimento econômico tem como foco a multiplicação da riqueza material, porém, apesar de 

ser uma condição necessária, não é de forma alguma suficiente para se alcançar a meta de 

uma vida melhor e mais justa para todos. Dessa forma, se o crescimento, mesmo que 

acelerado, não conseguir reduzir a pobreza, e não abrandar as desigualdades sociais, não pode 

ser sinônimo de desenvolvimento. 

O desenvolvimento é visto como um processo de incorporação sistemática de 

conhecimentos, técnicas e recursos na construção do crescimento, tanto qualitativo, quanto 

quantitativo das sociedades organizacionais (ALMEIDA, 2007). Para Furtado (2003), o foco 

principal da economia criada pelo homem consiste no acesso a bens e serviços, oferecidos 

pela natureza ou criados pelo sistema industrial. Desta forma, o autor distingue “crescimento 

econômico como sendo o acesso e acumulação de materiais físicos e financeiros, em termos 

quantitativos, ao passo que o desenvolvimento econômico representa o acesso a bens e 

condições em bases qualitativas, medido por índices de eficiência” (FURTADO, 2003, p. 3).  

Por sua vez, Veiga (2005, p.85) ressalta que “o processo de desenvolvimento pode 

expandir as capacidades humanas, expandindo as escolhas que as pessoas têm para viver 

vidas plenas e criativas”. Para tanto, os indivíduos precisam estar envolvidos no processo de 

desenvolvimento e, a partir disso, passam a ser tanto beneficiárias desse desenvolvimento, 

como agentes do processo e da mudança que provocam.  

Klabin (2011, p. 3), afirma que “o desenvolvimento sustentável é um paradoxo, pois 

o desenvolvimento tem sua dinâmica, enquanto a sustentabilidade exige uma postura mais 

estática”. Sachs (2002, p. 60) afirma que é preciso uma reconciliação do desenvolvimento 
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como apropriação efetiva dos direitos humanos, sociais, econômicos, políticos e culturais, 

incluindo a necessidade de articulações e combinações entre economia e ecologia.  

Nesse contexto, Sepúlveda (2005, p. 34) explica que para que o desenvolvimento 

seja sustentável “deve ser concebido com um processo multidimensional e intertemporal, no 

qual a trilogia e equidade, sustentabilidade se apoiem em princípios éticos, culturais, 

socioeconômicos, ecológicos, institucionais e políticos e tecnológico-produtivos”. Esse autor 

defende que o desenvolvimento sustentável pode ser visto a partir de uma perspectiva 

ecológica e ética, e propõe uma relação entre sistemas ecológicos dinâmicos que compõem os 

seguintes elementos:  

 
a) que a vida humana possa continuar indefinidamente; b) que as individualidades 
humanas tenham a possibilidade de crescer e de se multiplicar; c) que as 
particularidades culturais possam sobreviver; d) que atividades humanas se 
processem dentro dos limites que não ponham em perigo a diversidade, 
complexidade e funções do sistema ecológico que serve de base à vida 
(SEPÚLVEDA, 2005, p. 34). 

 

Corroborando comBuarque (2006) e Canepa (2007), que afirmam que o 

desenvolvimento sustentável envolve um processo de mudança social com elevação das 

oportunidades para a sociedade, combinando – no tempo e espaço – a eficiência econômica, a 

conservação ambiental, a equidade social, os investimentos tecnológicos e a qualidade de 

vida, tendo por compromisso a solidariedade para com as gerações futuras.  

No entanto, esses autores questionam até que ponto o modelo de crescimento e 

desenvolvimento atual encontrarão paridade na sua sustentabilidade? Faz-se necessário a 

caracterização da expressão desenvolvimento sustentável para a compreensão desse 

fenômeno, pois existe uma gama de conceitos e possibilidades de interpretações do 

substantivo desenvolvimento associado a adjetivos e outros substantivos, tais 

como:organizacional, econômico, ambiental, social, etc., produzindo, assim, abordagens 

teóricas distintas. 

Buarque (2006)aborda que o desenvolvimento sustentável envolve relações 

complexas entre as diversas dimensões das realidades econômica, social, ambiental, 

tecnológica e institucional.Todavia, os processos e dinâmicas que envolvem tais dimensões 

nem sempre se convergem no tempo e no espaço.Para Buarque (2006, p. 32),as relações entre 

as dimensões contêm tensões e conflitos (trade-offs), de modo que “dadas determinadas 

condições estruturais do modelo de desenvolvimento, os ganhos em cada uma das dimensões 

podem levar, ao contrário, a perdas e declínios em outras”. O autor frisa que há, notadamente, 
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na relação entre economia e o meio ambiente, fortes restrições estruturais que ocasionam 

ganhos e perdas, além de dificultar as escolhas e evidenciar uma trajetória de manutenção 

lenta condicionada à busca por redefinições dos modelos de crescimento. 

Para Satterthwaite (2004, p.32), o desenvolvimento sustentável vem como “resposta 

às necessidades com o mínimo ou nenhuma transferência dos custos da produção, consumo 

ou lixo para outras pessoas ou ecossistemas, hoje e no futuro”. Em complemento a 

Satterthwaite (2004), Almeida (2002, p.25) defende que para conceituar o desenvolvimento 

sustentável é preciso reconhecer a “insustentabilidade”ou inadequação econômica, social e 

ambiental em relação à escassez dos recursos naturais e das injustiças sociais das sociedades 

contemporâneas.  

Muitas são as discussões a respeito do desenvolvimento sustentável,e, ainda, 

encontra-se em processo de construção de conceitos e significados. No entanto, o que chama a 

atenção do mundo são a forma de aplicação desse conceito e as verdadeiras necessidades de 

se encontrar novas formas de desenvolvimento e crescimento, sem diminuir os recursos 

naturais, causandomaiores danos ao meio ambiente e à sociedade. 

Autores como Sepúlveda (2005), Veiga (2005), Buarque (2006) e Sachs (2002, 

2004), abordam as características do desenvolvimento sustentável pautado em dimensões que 

serão expostas no item seguinte.  

 
2.1.2 Dimensões do Desenvolvimento Sustentável. 

  

Dentre as correntes de pensamento do Desenvolvimento Sustentável, as dimensões 

sustentáveis ganham destaque, principalmente, pela sua abrangência e por estar inserida em 

um sistema variado e complexo (SACHS, 2002, 2004; SEPÚLVEDA, 2005, BUARQUE, 

2006; MUNASINGHE, 2007). 

Para Sepúlveda (2005, p. 45), “cada dimensão tem sua característica própria e, por 

sua vez, está condicionada às demais dimensões”. Elas apresentam-se separadas a título de 

didática, contudo, o autor afirma que a interação de componentes de diferentes dimensões 

pode ser tão importante quanto os componentes principais de uma dimensão específica.  

Sepúlveda (2005) analisa quatro tipos de dimensões do desenvolvimento sustentável 

de acordo com o sistema de ordenamento das sociedades nacionais, que são: social, político-

institucional, econômica e ambiental (FIGURA 2).  

 
  



Figura 2 – Modelo Rotacionalde

Fonte: Sepúlveda (2005, p.36).
 
 

Na Figura 2, de acordo com o autor, o espaço central (

do desenvolvimento sustentável e suas tensões advindas pelo embate entre as dimensões, que 

poderão ser mediados por negociações políticas. Tal modelo, proposto por Sepúlveda (2005), 

mostra um relativo desequilíbrio entre as forças d

harmonização e negociação dos diferentes interesses contribuem para o desenvolvimento 

sustentável:  

 
Uma ou duas das dimensões mencionadas podem encontrar
períodos variáveis, em uma situação de d
mecanismos de negociação que lhe permitam reverter o equilíbrio parcial da 
dimensão desestabilizada, voltará a encontrar o seu próprio equilíbrio 
(SEPÚLVEDA, 2005, p.70).

 

Outro modelo, apresentado por Munasinghe (2007

equilíbrio das necessidades das dimensões 

social e ambiental), representadas nos vértices do triângulo. Cada ponto de vista (vértice) 

corresponde a um sistema que possui a sua própri

diferentes.  

De acordo com Munasinghe (2007), o sistema econômico é estruturado para o 

melhoramento do bem-estar humano, através da produção eficiente e do aumento do consumo 

de bens e serviços. Contudo, o autor sal

ambientais para que tenham recursos a serem transformados em bens e serviços, bem como a 

harmonização das condições de vida sociais para que o consumo aconteça de forma 

Rotacionalde Desenvolvimento Sustentável 

 
Sepúlveda (2005, p.36). 

Na Figura 2, de acordo com o autor, o espaço central (esfera) representa o contexto 

do desenvolvimento sustentável e suas tensões advindas pelo embate entre as dimensões, que 

poderão ser mediados por negociações políticas. Tal modelo, proposto por Sepúlveda (2005), 

mostra um relativo desequilíbrio entre as forças das dimensões. No entanto, a mediação, 

harmonização e negociação dos diferentes interesses contribuem para o desenvolvimento 

Uma ou duas das dimensões mencionadas podem encontrar
períodos variáveis, em uma situação de desequilíbrio. Se o sistema contar com 
mecanismos de negociação que lhe permitam reverter o equilíbrio parcial da 
dimensão desestabilizada, voltará a encontrar o seu próprio equilíbrio 
(SEPÚLVEDA, 2005, p.70). 

utro modelo, apresentado por Munasinghe (2007), envolve a integração e o 

equilíbrio das necessidades das dimensões expostas pelo relatórioBrundtland

social e ambiental), representadas nos vértices do triângulo. Cada ponto de vista (vértice) 

corresponde a um sistema que possui a sua própria força condutora (motriz) com objetivos 

De acordo com Munasinghe (2007), o sistema econômico é estruturado para o 

estar humano, através da produção eficiente e do aumento do consumo 

de bens e serviços. Contudo, o autor salienta queé preciso a conservação dos sistemas 

ambientais para que tenham recursos a serem transformados em bens e serviços, bem como a 

harmonização das condições de vida sociais para que o consumo aconteça de forma 
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) representa o contexto 

do desenvolvimento sustentável e suas tensões advindas pelo embate entre as dimensões, que 

poderão ser mediados por negociações políticas. Tal modelo, proposto por Sepúlveda (2005), 

as dimensões. No entanto, a mediação, 

harmonização e negociação dos diferentes interesses contribuem para o desenvolvimento 

Uma ou duas das dimensões mencionadas podem encontrar-se temporalmente, e em 
esequilíbrio. Se o sistema contar com 

mecanismos de negociação que lhe permitam reverter o equilíbrio parcial da 
dimensão desestabilizada, voltará a encontrar o seu próprio equilíbrio 

), envolve a integração e o 

Brundtland (econômica, 

social e ambiental), representadas nos vértices do triângulo. Cada ponto de vista (vértice) 

a força condutora (motriz) com objetivos 

De acordo com Munasinghe (2007), o sistema econômico é estruturado para o 

estar humano, através da produção eficiente e do aumento do consumo 

ienta queé preciso a conservação dos sistemas 

ambientais para que tenham recursos a serem transformados em bens e serviços, bem como a 

harmonização das condições de vida sociais para que o consumo aconteça de forma 
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sustentável. Nessa linha, o autor destaca, na dimensão econômica, o crescimento, a eficiência 

e a estabilidade, conforme apresentado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Interação de trade-offs e sinergias entre domínios do Desenvolvimento Sustentável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Munasinghe (2007) 
 
 

Munasinghe (2007) acredita que, embora as políticas econômicas busquem aumentar 

o produto interno bruto (PIB), juntamente com a maximização da produção de mercadorias e 

serviços para obter lucro e gerar empregos, cada vez mais há a comprovação de que a 

satisfação dos indivíduos não é gerada apenas por ganhos financeiros, e sim, fazem-se 

necessárias as condições para que haja uma harmonização das categorias de vida sociais para 

se obter um consumo sustentável e a conservação dos sistemas ambientais para a geração de 

recursos a serem transformados em bens e serviços. 

Quanto à dimensão ambiental, Munasinghe (2007) traz a preocupação com a saúde e 

a integridade dos sistemas ecológicos, focando na resiliência, ou seja, na capacidade de 

monitorar os limites dos recursos naturais e na regeneração dos sistemas após serem 

“explorados”. O autor enfatiza que a degradação ambiental, juntamente com a poluição e a 

perda da biodiversidade, são fatores que prejudicam e aumentam a vulnerabilidade dos 

sistemas ambientais, assim como trazem consequências drásticas também aos sistemas sociais 

e econômicos.  
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No contexto da dimensão social, o autor destaca o fortalecimento dos 

relacionamentos humanos e das inspirações individuais e coletivas. Dessa forma, considera 

que há uma relação mútua entre a dimensão econômica e a dimensão social, uma vez que, o 

aumento no capital social proporciona a prosperidade no bem-estar humano, através da 

confiança, trocas, reciprocidade e cultura. 

Para Munasinghe (2007), a resiliência atua de forma direta no capital social, 

monitorando a capacidade que estes sistemas possuem de manter as suas características, 

mesmo em choques com outras culturas e sistemas, e a formação das organizações 

comunitárias abre caminho à governança de relação das organizações privadas e públicas com 

os determinados grupos sociais.  

Com esse modelo, Munasinghe (2007) propõe a interação e sinergias dos sistemas 

citados anteriormente, partindo de um planejamento que abranja estratégias voltadas a ganhos 

econômicos, ambientais e sociais.  As dimensões citadas por esse autor, apresentam-se 

também como complementares aos conceitos de desenvolvimento sustentável abordado por 

Sachs (1986; 2004; 2008).  

Sachs (1986) inicialmente lançoucinco dimensões para o ecodesenvolvimento: 

econômica, ecológica, sociocultural, política e técnica. Em seguida, Sachs em 1993, atualiza 

seus conceitos e categoriza as dimensões como social, cultural, ecológica e espacial-

geográfica.  No ano de 2002, Sachs reformula a sua proposta de análise do desenvolvimento 

sustentável e acrescenta novas dimensões, que são: ambiental, social, ecológica, cultural, 

territorial, econômica, política nacional e internacional. (BARROS, 2007). 

Por fim, em 2004, Sachs propõe que o desenvolvimento sustentável exige um 

equilíbrio entre cinco dimensões: ambiental, econômica, social, política e territorial. Tal 

modelo corrobora a inter-relação e a conexão entre as cinco dimensões do desenvolvimento 

sustentável dentro do processo das relações sociais (Figura 4).  
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Figura 4: Dimensões do Desenvolvimento Sustentável 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Adaptado de Sachs (2004)  
 

 Tais dimensões estão intimamente ligadas em uma contínua interação 

na esfera das relações sociais e, por meio dela, relacionam-se com o ambiente. O autor define 

cada dimensão, conforme abaixo: 

 
1)Social – possui fundamental importância por motivos instrumentais e intrínsecos, 
no que diz respeito à perspectiva de disrupção social que paira de forma ameaçadora 
sobre diversos lugares do mundo; 
2)Ambiental – possuindo duas dimensões (como provedores de recursos, ou seja, 
sistema de sustentação da vida e como “recipientes”para a disposição de resíduos); 
3)Territorial – possui relação com a distribuição espacial dos recursos, das 
populações e das atividades; 
4)Econômico – a viabilidade da atividade econômica é considerada conditio sinequa 
non para que as coisas aconteçam; 
5)Político – Uma atividade de governança democrática é um valor fundador e um 
instrumento necessário para fazer as coisas acontecerem (SACHS, 2004, p. 15 – 16). 

 
Para Sachs (2004), a dimensão social refere-se ao desenvolvimento e a melhoria da 

qualidade de vida da população através de políticas distributivas que foquem no atendimento 

a saúde, habitação, educação, segurança e oportunidades de empregos. A dimensão ambiental 

refere-se à manutenção da capacidade de sustentação e recomposição dos ecossistemas por 

interferências humanas. A dimensão territorial considera os limites da capacidade dos 

recursos, a partir dos cenários de crescimento econômico e expansão territorial, o contingente 

economicamente ativo da população, bem como pela busca de maior equidade nas relações 

inter-regionais. A dimensão econômica busca a alocação eficiente dos recursos, com a 

produção e consumo consciente de bens e serviços, promovendo o equilíbrio social, ambiental 

e econômico. E por fim, a dimensão política que deve garantir a incorporação dos indivíduos 
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ao processo de desenvolvimento da sustentabilidade econômica, através de uma gestão 

eficiente do fluxo de investimentos público e privado, no intuito de promover a cidadania. 

Conforme as cinco dimensões citadas por Sachs (2004), nesse trabalho serão 

analisadas cincodimensões, que são a Econômica, Social, Ambiental, Política e Territorial, 

com a finalidade de perceber suas dinâmicas e suas conexões em uma cadeia do biodiesel, 

tendo como base a agricultura familiar fornecedora de matéria- prima.  

A seguir, será detalhado o arcabouço teórico que compõe as dimensões econômica, 

social e ambiental.  

 

2.1.2.1 Dimensão Econômica 

  

Conforme Sachs (2004, p.15), a dimensão econômica apresenta-se como a “conditio 

sinequa non para que as coisas aconteçam”. As formas de produção de meios de existência 

não podem se apoiar em excessivos e desgastantes esforços dos seus produtores, nem em 

empregos mal remunerados realizados em condições insalubres e em padrões subumanos de 

habitação(SACHS, 2004). O autor aborda ações e metas baseadas em um desenvolvimento 

econômico equilibrado, na segurança alimentar, na modernização contínua dos instrumentos 

de produção, no investimento em pesquisa científica e tecnológica e na inserção na economia 

internacional.  

Faz-se necessário atentar para a ênfase que Furtado (2003) e Sachs (2004) discorrem 

em relação distinção do crescimento e desenvolvimento e sua ligação com o desenvolvimento 

sustentável. Os autores afirmam que o crescimento sem desenvolvimento produz apenas 

mudanças quantitativas nos indicadores econômicos, tais como: renda per capita, produto 

interno bruto, taxa de inflação, câmbio etc. Nesse contexto, o desenvolvimento sustentável 

não pode ocorrer sem o crescimento econômico, já que este, por si só, não é capaz de garantir 

o desenvolvimento sustentável (SACHS, 2004). 

Sachs (2004) explica que o crescimento econômico pode trazer desigualdades 

sociais, empobrecimento e degradação ambiental. Porém, se constatado esses fatores, 

percebe-se o desequilíbrio com o desenvolvimento social e ambiental. O Quadro 1, apresenta 

os impactos de determinados tipos de crescimento. 
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Quadro 1: Impactos do Crescimento e Desenvolvimento. 

NATUREZA DO 

CRESCIMENTO 

IMPACTOS 

ECONÔMICOS SOCIAIS ECOLÓGICOS 

1) Crescimento desordenado + - - 
2) Crescimento social benigno + + - 
3) Crescimento ambientalmente 
sustentável 

+ - + 

4) Desenvolvimento + + + 
 Fonte:Adaptado de Sachs (2004) 

 

No Quadro 1, Sachs (2004) representa, na primeira linha, o modelo de crescimento 

desordenado, ou seja, um crescimento focado apenas nos indicadores econômicos (renda per 

capita, aumento da economia etc.) causando impactos sociais e ecológicos negativos. O autor 

determina esse modelo como crescimento selvagem. Na segunda linha, o crescimento 

apresenta-se como benigno para os indicadores econômicos e sociais, porém causa impactos 

negativos ao ecológico. Dessa forma, o autor traduz como um modelo degradante de 

crescimento. 

Na terceira linha, o crescimento apresenta-se como ambientalmente sustentável, pois 

atinge as esferas econômicas e ecológicas, porém não interage e não envolve a esfera social. 

Nesse sentido, Sachs (2004) entende tal crescimento como um modelo excludente.Por 

último,na quarta linha, o autoraponta o crescimento como sendo um modelo de 

desenvolvimento sustentável, gerando impactos positivos nas três dimensões que são 

econômica, social e ambiental.  

Corroborando Montibeller (2004) o modelo de crescimento sustentável traz os 

impactos positivos nas três áreas (econômico, social e ambiental), e promove um novo 

paradigma econômico, que tem por definição o da economia ambiental. 

De acordo com Furtado (2003), a base para o desenvolvimento econômico 

sustentável está na racionalidade do sistema de produção e consumo de bens e serviços. Para 

tal, envolve o capital natural, o capital construído pelo homem e o capital social, propriamente 

dito, levando-se em conta: 

 

- crescimento econômico, não apenas para garantir o desenvolvimento social e a 
qualidade de vida, representada por renda, saúde humana, nível de educação 
diversidade e valores culturais, relacionamentos interpessoais na comunidade e 
qualidade dos ecossistemas; 
- integração do planejamento sócio-econômico-ambiental, para a tomada de decisões 
e; 
- o compromisso para a equidade, com distribuição equitativa dos custos e 
benefícios (FURTADO, 2003, p.24). 
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SegundoFurtado (2003, p. 27), alguns fatores se destacam no processo da dimensão 

econômica, que são: “a) consumir somente os recursos pelos quais puder pagar; b) contrair 

débito que possa ser pago em prazo adequado, em relação à sustentabilidade do sistema atual; 

c) não transferir dívidas (externalidades e déficits econômico-sociais econômico-ambientais) 

para terceiros, hoje e no futuro”. O autor acredita que apesar dos inúmeros avanços 

tecnológicos e os efeitos da globalização, é difícil aceitar que a sustentabilidade econômica 

das atividades humanas possa acontecer sem efeitos negativos sobre a sustentabilidade social 

e ambiental, a menos que tais padrõese produção e consumo de bens e serviços sejam 

modificados.  

AOrganization for EconomicCo-operationandDevelopment- OECD (2001), atenta 

para questões do nível onde é discutido o desenvolvimento sustentável, pois os atores que 

compõem as dimensões podem se diferenciar de acordo com os ambientes nos quais estão 

inseridos. Esses ambientes são divididos em macroeconômico (sociedades e governos 

responsáveis pela formulação de políticas e programas sociais) e microeconômicos 

(organizações e os indivíduos responsáveis pelos processos produtivos).  

Neste aspecto, discute-se que as mudanças, a partir do desenvolvimento sustentável, 

comecem no nível macroeconômico, apoiadas por reformas políticas, cumprimento das 

normas e leis, fiscalizações aplicadas por instituições regulatórias etc. para, em seguida, as 

ações de transformações ocorrerem no nível microeconômico dos indivíduos e das 

organizações, buscando, assim, de uma forma sinérgica uma harmonização dos preceitos do 

desenvolvimento sustentável. 

Focando na dimensão econômica, a OECD (2001) afirma que essa dimensão deve 

possuir características que cobrem as expectativas por crescimento econômico forte e durável, 

preservando a estabilidade financeira, em um ambiente no qual a inflação seja baixa e estável 

e que crie condições para investir e inovar. 

 Nas palavras de Bellen (2006, p.35), “os economistas se aproximam das questões 

relativas à sociedade e ao meio ambiente pela discussão dos conceitos de sustentabilidade 

forte e fraca, baseadas no fato de que a humanidade deve preservar capital natural para as 

gerações futuras”. O autor define que o capital natural é composto pela biodiversidade, pelos 

recursos naturais renováveis e não renováveis e pela capacidade de absorção de dejetos. Desta 

forma, a dimensão econômica engloba a alocação e distribuição de forma eficiente dos 
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recursos naturais, tais como o investimento em infraestrutura, racionalidade do sistema de 

produção e o consumo consciente de bens e serviços (BELLEN, 2006). 

No entanto, entende-se que o progresso econômico seja avaliado, muitas vezes, em 

termos de bem-estar ou utilidade, sendo esses últimos, medidos como a vontade de pagar por 

bens e serviços consumidos. Muitas políticas econômicas geralmente procuram melhorar a 

renda induzindo a produção mais eficiente e o consumo de bens e serviços (MUNASINGHE, 

2007). 

Nesse sentido, Claro, Claro e Amâncio (2008)especificam que o acesso ao crédito e 

ampliação das receitas com a comercialização e prospecção de novos mercados são fatores 

que estão inclusos na dimensão econômica, e devem ser direcionados tanto às atividades da 

economia formal, quanto às informais, que fornecem serviços e ajudam no aumento da renda 

monetária e o padrão de vida dos indivíduos.  

Iyer – Raniga e Treloar (2000), OECD (2001), Sepúlveda (2005) analisam tal 

dimensão a partir de uma perspectiva multissetorialque envolve as interfaces das atividades 

intermediárias, tais como atividades produtivas primárias e secundárias de diversos setores da 

economia ligadas a determinadas cadeias agroalimentares, com o uso de recursos naturais.  

Sepúlveda (2005) relaciona a dimensão econômica com a capacidade produtiva e 

com o potencial econômico das regiões e das microrregiões. Quando se fala de cadeias 

agroalimentares, o autor afirma que essa dimensão abrange técnicas e tecnologias específicas, 

tais como, maquinaria e insumos modernos utilizados na produção agropecuária e florestal. E 

que, adicionalmente, isso inclui tecnologias para a transformação, processamento e transporte.  

Resumindo as características da dimensão econômica, o Quadro 2 expõe as 

principais características, segundo a discussão dos teóricos citados neste tópico.  
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Quadro 2- Características da Dimensão Econômica 
DIMENSÃO PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS AUTORES 

ECONÔMICA 

Investimento em infra-estrutura Bellen (2006), 

Racionalidade do sistema de produção e consumo de 

bens e serviços 

Furtado (2003), 

Bellen (2006), 

Munasinghe (2007). 

Capacidade de modernização contínua dos 

instrumentos de produção 

Sachs (2004), 

Sepúlveda (2005) 

Acesso ao crédito e ampliação das receitas com a 

comercialização e prospecção de novos mercados. 

Claro, Claro e 

Amâncio (2008), 

OECD (2001) 

Novas tecnologias para a transformação, 

processamento e transporte. 

Sachs (2004), 

Sepúlveda (2005). 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 
 

2.1.2.2 Dimensão Social 

 

Sachs (2002), Furtado (2003) e Munasinghe (2007) concebem que a dimensão social, 

dentro do modelo de desenvolvimento sustentável, aborda questões ligadas a uma melhoria 

nas condições de vida da população, ao bem-estar social e individual, em geral resultantes de 

aumentos de capital social, promoção da inclusão social e igual distribuição de renda ao longo 

das cadeias produtivas.  

De acordo com Sepúlveda (2005, p. 45), a dimensão social apresenta-se como “[...] o 

conjunto de relações sociais e econômicas que se estabelecem em qualquer sociedade e cuja 

fundamentação é tão variada como a religião, a ética e a própria cultura”. O autor afirma que 

são essas relações que fundamentam o grau de acesso às diferentes formas do processo 

político regional e local. 

Neste sentido, percebe-se a importância dos “laços de relações sociais” no processo 

de promoção e consolidação da participação e de democratização regional (FURTADO, 2003; 

SEPÚLVEDA, 2005; MUNASINGHE, 2007). Elementos como os laços interpessoais, 

compartilhamento de experiências, de normas e de valores são componentes que constituem o 

capital social (MELO NETO, FROES, 2002; FRANCO, 2005; KISIL, 2005;MASSA, 

NOVAK, SOUZA, 2008).   
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O capital social é um termo que se refere a elementos qualitativos,compreendendo 

tanto os valores, normas e práticas culturais compartilhadas por grupos, como atuação 

sinergicamente, gerando redes e concertações dentro da sociedade (SEPÚLVEDA, 2005; 

FRANCO, 2005; KISIL, 2005; MUNASINGHE, 2007). As relações interpessoais e as redes 

de cooperação buscam estabelecer e compartilhar a produção de bens coletivos (MASSA, 

NOVAK, SOUZA, 2008).  

Seguindo esse raciocínio, Melo Neto e Froes (2002) destacam o compartilhamento 

composto por confiança, cooperação, organização, iniciativa, solidariedade, participação 

social, aptidões comuns complementares da população ou de um determinado grupo como 

fatores essenciais que compõem o capital social, conforme ilustrado na Figura 5.  

 

Figura 5 : Diagrama dos Fatores Essenciais para o Capital Social 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Adaptado de Melo Neto e Froes (2002). 
 

De acordo com a Figura 5 os autores afirmam que o capital social se dá a partir da 

capacidade de um determinado grupo ou sociedade em associar os indivíduos por meio da 

subordinação e interligação de interesses individuais aos coletivos, ou seja, a partir do 

compartilhamento de normas e valores, de objetivos comuns, das aptidões e conhecimentos e 

de disponibilidade de recursos sociais. 

Para Sepúlveda (2005), a análise do capital social, no contexto da dimensão social, 

destaca-se por gerar uma bagagem de conhecimentos e informações, e por possuírem 

qualidades pertinentes para gerar valor agregado em dados processos produtivos. Nesse 

sentido, outra característica da dimensão social, além da organização social, é o surgimento 

das “redes” advindas do capital social das localidades(FRANCO, 2005). 

ORGANIZAÇÃO 

CONFIANÇA 

CAPITAL SOCIAL 

COOPERAÇÃO 

INICIATIVA 

SOLIDARIEDADE 
SOCIAL 

PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 
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Franco (2005) refere-se às redes sociais como diferentes caminhos entre grupos e 

indivíduos, ou seja, a estrutura dinâmica das conexões internas de um determinado grupo, 

incluindo os processos gerados internamente. Tais processos seguem padrões de organização 

alinhados com os modos de regulação adotados por uma sociedade. O autor analisa sob o 

prisma político, afirmando que:  

 

Existe uma relação direta entre graus de associativismo, confiança e cooperação, 
atingidos por uma sociedade democrática organizada do ponto de vista cívico e 
cidadão e a boa governança e a prosperidade econômica. Tal relação pode ser 
compreendida como capital social (FRANCO, 2000, p. 77).  
 

Corroborando com Franco (2000; 2005), Sepúlveda (2005) afirma que existe uma 

relação “estreita” entre a dimensão social e a institucional-política, pois se originam, por 

intermédio, do acesso aos mecanismos de tomada de decisões sobre a destinação de recursos 

públicos para apoiar a infra-estrutura produtiva e social.  

Assim, Sepúlveda (2005, p 46) conclui que “faz-se necessário definir grupos sociais 

e suas atividades de negociação e gestão dos instrumentos de política econômica e social 

(programas e projetos)”.  

Baseado nesse vínculo, entre a característica da dimensão social e as redes sociais, 

aponta-se outra característica da dimensão social, que é a emergente noção de relações 

horizontais no funcionamento das organizações. Para Nunes (2004), as relações horizontais, 

geralmente caracterizadas por movimentos sociais, possuíam, até a década passada, uma 

racionalidade interna, com total autonomia e não apresentavam laços de interdependência em 

relação a outros movimentos, para garantir o êxito em suas ações.  

Alinhado com o pensamento de Nunes (2004), Kisil (2005) agrega à dimensão social 

a necessidade de se fazer uma conjuntura institucional voltadas a apoiarem projetos 

sustentáveis: “[...] se o projeto permanece isolado e confiando a uma organização particular 

ou a indivíduos que são ‘donos’ dele, provavelmente terá menos chance de sustentabilidade” 

(KISIL, 2005, p. 145).  

Para Kisil (2005), a base institucional maior, com distintos proprietários do projeto, 

propicia mudanças estruturais mais sólidas e criam ambientes mais favoráveis ao 

desenvolvimento sustentável. Nessa perspectiva, Sepúlveda (2005) acrescenta que a dimensão 

social pode ser dividida em dois planos, que são: 1) a participação nos processos de tomada de 

decisão e a organização dos diversos grupos de interesses; 2) o tipo de força das interações 
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entre a sociedade civil e os governos locais e regionais, bem como em outras instituições do 

setor público. 

 Conforme Sepúlveda (2005), a população deve conduzir seu próprio processo de 

desenvolvimento, respeitando e mantendo sempre a diversidade inerente aos grupos humanos 

como um potencial que não impede de satisfazer a necessidade do bem-estar comum 

(SACHS, 2004, SEPÚLVEDA, 2005; KISIL, 2005). Ou seja, os autores atentam para a 

necessidade de se respeitar e levar em conta a diversidade das características dos recursos 

humanos para o planejamento, de forma estratégica, das regiões e microrregiões, pois a 

inclusão dessa diversidade atua de forma a sustentar as transformações necessárias para a 

competitividade econômica, bem como no aumento da rentabilidade social de forma 

sustentável (SEPÚLVEDA , 2005;KISIL, 2005). 

Complementando o exposto acima, outras características podem ser direcionadas à 

dimensão social, como o alcance de um patamar de homogeneidade social, a geração de 

emprego pleno/ e ou autônomo e renda, a inserção produtiva dos excluídos, à colocação em 

prática das políticas afirmativas, ao acesso a direitos, ao aumento da educação, saúde e 

qualidade de vida (SACHS, 2004,SEPÚLVEDA, 2005; MUNASINGHE, 2007). 

Dentre as características citadas acima, Sepúlveda (2005) dá um enfoque na questão 

da exclusão social, afirmando que esta se apresenta como um elemento de risco, reforçando os 

desequilíbrios regionais e microrregionais e, consequentemente, a geração de pobreza levam a 

altos custos sociais para as regiões geográficas e para o desenvolvimento nacional.  

Para Furtado (2003), a dimensão social compromete-se em agir rumo à equidade, à 

redução da pobreza social, ao fortalecimento da identidade cultural, ao direito de participação 

(empowerment), ao acesso a bens naturais, à qualidade de vida individual e comunitária, bem 

como a não transferência de déficits de Capital Humano e Social para gerações futuras. 

Furtado (2003) foca sua análise na qualidade de vida das pessoas, tendo um conjunto 

diversificado de indicadores, que são:  

 
Abrigo, alimentação, ambiente/ qualidade, coesão, direitos humanos, educação, 
emprego/ oportunidade de trabalho, energia, equidade / discriminação, identidade 
cultural, infra-estrutura / serviços públicos, proteção infantil/ juventude, recreação/ 
laser/ uso do tempo, renda/ sustentabilidade econômica/ distribuição de bens, saúde/ 
bem-estar pessoal e comunitário, segurança pessoal, transporte/ mobilidade, respeito 
à diversidade individual, comunitária, nacional e universal(FURTADO, 2003, p. 
26). 

 

Resumindo, as características da dimensão social, o Quadro 3 expõe as principais 

características segundo a discussão dos teóricos citados neste tópico.  
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Quadro 3 - Características da Dimensão Social 
DIMENSÃO PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS AUTORES 

SOCIAL 

Organização social e Direito à participação 
Sachs (2004), 
Sepúlveda (2005) 

Capital social e Redes sociais 

Neto e Froes (2002), 
Kisil (2005), Franco 
(2005), Munasinghe 
(2007), Massa, Novak, 
Souza (2008). 

Projetos sociais ligados a Inclusão social e Geração de 
emprego e renda 

Furtado (2003), Sachs 
(2004), Sepúlveda 
(2005), Kisil (2005). 

Redução da Pobreza e Equidade social 
Sachs (2005), 
Sepúlveda (2005), 
Kisil (2005). 

Educação, saúde e qualidade de vida 
Sachs (2004), Nunes 
(2004). 

Fonte: Elaborado pela autora (2012). 
 

 

2.1.2.3 Dimensão Ambiental 

 

Sachs (2004, p. 15) parte dapremissa de que a dimensão ambiental desmembra-se em 

duas outras dimensões que são “os sistemas de sustentação da vida como provedores de 

recursos e como recipientes para a disposição de resíduos”. O autor afirma que essa dimensão 

conclama restrições ao crescimento desordenado pondo em foco as questões de escassez dos 

recursos naturais e da necessidade de uma economia ambiental, orientada para a conservação 

do meio ambiente.  

Para Amazonas (2002), o foco das tensões deriva nas possibilidades de a degradação 

e destruição dos recursos naturais e suas bases que servem de suporte para o desenvolvimento. 

Em sintonia com Bellen (2006), que detém atenção para a questão da ampliação da 

capacidade do planeta por meio da utilização do potencial encontrado nos diversos 

ecossistemas. Autores como Sachs (2004) e Amazonas (2002) afirmam que a dimensão 

ambiental expõe como preocupação fundamental o impacto das atividades humanassob os 

ecossistemas, assim como também alertampara o respeito à capacidade de autodepuração dos 

ecossistemas naturais. 

Sachs (2004) defende ainda que a dimensão ambiental deve preocupar-se, dentre 

outras coisas, com a redução da utilização de combustíveis fósseis e emissão de substâncias 

poluentes; substituição de recursos não renováveis por renováveis, e ainda com o aumento da 
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eficiência na utilização dos recursos produtivos.  Neste contexto, Sepúlveda (2005, p. 53), 

argumenta que a dimensão ambiental surge da “hipótese de que o futuro depende da 

capacidade que tenham os atores institucionais e os agentes econômicos para conhecer e 

manejar de maneira integral, segundo uma perspectiva de longo prazo, seu acervo de recursos 

naturais renováveis e seu meio ambiente”.  

Outros itens que se destacam como categorias de análise da dimensão ambientalsão a 

proteção da biodiversidade, o uso eficiente dos solos, o tratamento de resíduos e efluentes, o 

controle das emissões poluentes, a preservação das fontes e mananciais, a preservação dos 

ecossistemas naturais, a recuperação de áreas degradadas e combate ao 

desmatamento(SACHS, 2001;2004). 

As principais características da dimensão ambiental, expostas pela discussão teórica 

levantada, estão condensadas no Quadro 4, a seguir. 

 

Quadro 4 - Característica da Dimensão Ambiental 

DIMENSÃO PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS AUTORES 

 
AMBIENTAL 

Redução, reciclagem e reutilização de recursos 
Sachs (2004), 
Sepúlveda (2005), 
Amazonas (2002) 

Gestão ambiental 
Bellen (2006), Sachs 
(2004), Sepúlveda 
(2005), 

Educação, manejo e redução de impacto ambiental Sepúlveda (2005),  

Regulamentações legais 
Sachs 
(2001;2004;2007),  

Fonte: Elaborado pela autora (2012). 

 

2.1.2.4 Dimensão Política 

 

Nas palavras de Sachs (2004, p. 15), a “governança democrática é um valor fundador e 

um instrumento necessário para fazer as coisas acontecerem; a liberdade faz toda a diferença”. 

O autor afirma que a dimensão política é o centro do processo de instauração do modelo de 

desenvolvimento sustentável.  

Sachs (2004) divide a dimensão política em nacional e internacional. A dimensão 

política nacional tem como principais características: 1) democracia definida em termos de 

apropriação universal dos direitos humanos; 2) desenvolvimento da capacidade do Estado 

para implementar o projeto nacional; e 3) parceria com todos os empreendedores e 

manutenção de um nível razoável de coesão social.  
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Já a dimensão política internacional o referido autor destaca como características:1) 

um pacote Norte-Sul de co-desenvolvimento, baseado no princípio de igualdade (regras do 

jogo e compartilhamento da responsabilidade de favorecimento do parceiro mais fraco); 2) 

sistema efetivo de cooperação científica e tecnológica internacional e eliminação parcial do 

caráter de commodity da ciência e tecnologia, também como propriedade da herança comum 

da humanidade; 3) eficácia do sistema de prevenção de guerras da ONU, na garantia da paz e 

na promoção da cooperação internacional; 4) controle institucional efetivo do sistema 

internacional financeiro e de negócios; e 5) controle institucional efetivo da aplicação do 

princípio da precaução na gestão do meio ambiente e dos recursos naturais, prevenção das 

mudanças globais negativas, proteção da diversidade biológica e gestão do patrimônio global, 

como herança comum da humanidade (SACHS, 2004). 

Para Teixeira e Morato (2004) a dimensão política trata do processo de construção da 

cidadania, visando a garantir a plena incorporação dos indivíduos ao processo de 

desenvolvimento da sustentabilidade econômica, implicando assim uma gestão eficiente dos 

recursos em geral e a regularidade de fluxos de investimentos público e privado. 

No entanto, para que o processo de construção da cidadania ocorra, Barros (2007) 

atenta quanto à participação e envolvimento das comunidades nesse processo, principalmente 

assumindo um papel de protagonista no que concerne ao desenvolvimento sustentável, pois 

pressiona a agenda governamental para a formulação de novas políticas públicas. Barros 

(2007) afirma também que essa característica participativa das comunidades, que emerge da 

cultura do desenvolvimento sustentável, reveste-se de duas tipologias: mecanismos de 

participação, que são caracterizados pelo uso de meios judiciais, parlamentares, 

administrativos, simbólicos e sociais na implantação de ações de desenvolvimento sustentável 

e os canais de participação, que se estruturam através da criação de instâncias de participação, 

fóruns, comitês, equipes, conselhos, audiências públicas, etc.  

De acordo com Teixeira e Morato (2004, p. 69) tal participação “constitui uma forma 

de articulação do local com o global, numa resposta às políticas globais que afetam as 

populações , atingindo os grupos sociais de menor força, e estimula esses grupos a resistirem 

e buscarem novas alternativas”. Nesse sentido, Franco (2000) acrescenta que para queo 

processo deuniversalização da cidadania e a adoção da democraciasejam reconhecidoscomo 

sustentável, esses devem conter um conjunto de práticas políticas e sociais para além das 

práticas econômicas.  



46 
 

Martins, Soler e Soares (2004) enfatizam que a questão política da sustentabilidade 

remete à cidadania se aperfeiçoando, principalmente quando o poder estatal adota o 

planejamento e a gestão participativa.  Para estes autores, a dimensão política deverá 

proporcionar a participação popular e despertar o sentimento de solidariedade entre as 

pessoas.  

Outro fator discutido a respeito da dimensão política é o fato de que “no nível local, 

muitas vezes, as grandes empresas – pelo seu peso econômico acabam sendo aquelas que de 

fato exercem a governança”, nas localidades onde operam.(CASSIOLATO E LASTRES, 

2002, p.71). Esta constatação remete a importância das grandes empresas que atuam com 

responsabilidade social direcionarem de forma positiva esta força, no sentindo de contribuir 

para a prática da governança democrática. 

Resumindo, as características da dimensão política, o Quadro 5 expõe as principais 

características segundo a discussão dos teóricos citados neste tópico.  

 

 

Quadro 5: Característica da Dimensão Política 

DIMENSÃO PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS AUTORES 

POLÍTICA 

Governança democrática 

Cassiolato e Lastres 
(2002), Teixeira e 
Morato (2004), Sachs 
(2004) 

Participação das comunidades locais: canais de 
participação sócio-política e concertação institucional 

Sachs (2004), 
(INSTITUTO 
CIDADANIA, 
2006),Martins, Soler e 
Soares (2004), Barros 
(2007) 

Liberdade, autonomia e protagonismo das lideranças 
comunitárias 

Martins, Soler e Soares 
(2004) 

Fonte: Elaborado pela autora (2012) 

 

 

2.1.2.5 Dimensão Territorial 

 

Para Sachs (2004, p. 15), a dimensão territorial está diretamente relacionada à 

“distribuição espacial dos recursos, das populações e das atividades”, demarcando o território-

processo, região ou microrregião para além das esferas social, ambiental, econômica e 

cultural.  

Sepúlveda (2005, p. 43) aborda a dimensão territorial dentro de um contexto de 

microrregião ou unidades demográficas que pode ser definida “como aquele espaço mínimo 
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no qual é possível executar atividades de natureza diversa, como a proteção de recursos 

naturais estratégicos (solo, fonte de água doce e a biodiversidade existente nas florestas 

tropicais e outros ecossistemas), e o desenvolvimento de programas orientados à pobreza”. O 

autor afirma que são nas microrregiões ou unidades demográficas que se desenvolvem os 

processos típicos de desenvolvimento em quaisquer de suas dimensões, e também ocorrem as 

diversas relações de força entre os atores. 

Atores representam papéis dentro de relações sociais, podendo instituições também 

serem atores sociais, tais como: sindicatos, partidos políticos, jornais, rádios, emissoras de 

televisão, igrejas e etc. (BARROS, 2007). 

A relação de forças que surgem da analogia desses atores impulsiona o 

desenvolvimento das atividades produtivas sustentáveis, ou seja, a articulação política 

institucional de arranjos produtivos, num determinado espaço territorial, e também contribui 

para o fortalecimento, a competitividade e a sobrevivência destes empreendimentos. Para 

Sachs (2003, p. 41): 

 
Todo desenvolvimento tem uma base eminente local. Embora os processos que 
resultam em desenvolvimento transcendam o plano local, é nele que se manifesta 
sua presença ou ausência. É aí que se dá a participação e interação entre atores, que 
se explicitam e negociam conflitos, que se forjam compromissos e sinergias.  
 

O autor ressalta, no contexto dessa dimensão, a necessidade de equilíbrio entre a 

inovação e a tradição preservando a autonomia da elaboração de um projeto próprio de 

desenvolvimento sustentável. Sachs (2003) defende a ideia de incluir raízes endógenas nos 

processos de desenvolvimento sustentável, de forma que o respeito à diversidade cultural das 

comunidades seja considerada no desenho dos projetos. Barquero (2011) corrobora tal ideia 

ao defender a importância das raízes endógenas com as origens histórico-culturais das 

comunidades. 

Outra característica da dimensão territorial é o resgate das crenças, valores e 

manifestações culturais. Fischer (2002) afirma que o contexto cultural está inserido no 

processo de desenvolvimento e contribui refletindo e transformando as mudanças de forma 

tangível e intangível. Portanto, os atores que participam da construção de projetos de 

desenvolvimento sustentável devem entender que estão gerindo também valores, crenças, 

culturas arraigadas, principalmente, nas comunidades locais. 

Dentro desse contexto, Sepúlveda (2005) acrescenta a importância de se visualizar 

cenários territoriais, isso porque viabiliza a incorporação de uma lógica de economias de 

escala para determinadas atividades produtivas. No espaço microrregional, a população 
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cresce, se desenvolve, se transforma e se relaciona por meio das suas atividades produtivas e 

econômicas.  

Nesse sentido, Sepúlveda (2005) ressalta que o grau de desenvolvimento de alguns 

espaços territoriais está diretamente vinculado, entre outros, a dois fatores: às habilidades e às 

destrezas dos recursos humanos, sua capacidade real de gerar excedente e de reinvesti-los na 

mesma localidade, bem como ao grau de distribuição dos benefícios do desenvolvimento 

entre diversos atores privados e entre estes e os atores públicos. 

Sepúlveda (2005, p. 62 - 63) considera o cenário microrregional como uma unidade 

política e administrativa funcional que facilita: 1) a aplicação prática de um enfoque holístico 

do desenvolvimento; 2) a análise e instrumentos de ação específica para lidar com temas 

relacionados com o bem-estar da sociedade rural; 3) o fortalecimento do processo de 

democratização por meio do incremento da participação das organizações da sociedade civil 

na gestão de unidades territoriais menores; 4) o empowerment dos governos locais e regionais; 

5) a análise da interação do homem com o meio ambiente; 6) a integração da ação 

interinstitucional na localidade; 7) o planejamento e a execução de atividades envolvendo as 

quatro dimensões-chave: econômica, social, política e ambiental; 9) a execução de ações 

articuladas no âmbito microrregional e no âmbito de unidades produtivas; 10) a localização da 

ação para clientes ou problemas específicos. 

Toda essa interação citada por Sepúlveda (2005), cria tipologias denominadas por 

Sachs (2003) como “clusters” 1 (arranjos produtivos regionais), que fortalece num circulo 

virtuoso toda a cadeia produtiva a que foi conectado.  

Para Sachs (2003), apesar de muitas vezes o ambiente no interior dos clusters não 

manter relações harmoniosas (conflitos, competições etc.), é possível estimular a sinergia 

entre os empreendimentos, resultando num balanço favorável entre concorrência e cooperação 

entre eles. O fato de os empreendedores de um mesmo ramo “competirem entre si não exclui 

iniciativas e ações compartilhadas, voltadas à solução de problemas comuns, ao 

aprimoramento da infraestrutura e da rede de serviços locais à atuação nos mercados para 

compras e vendas compartilhadas, à negociação com setores públicos” (SACHS, 2003, p. 36). 

Resumindo, as características da dimensão territorial, o Quadro 6 expõe as principais 

características segundo a discussão dos teóricos citados neste tópico.  

  

                                                 
1
Clusters – são agrupamentos de empresas e instituições interligadas que operam em conjunto num determinado 

campo de negócios (ALMEIDA, 2011). 
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Quadro 6: Característica da Dimensão Territorial 

DIMENSÃO PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS AUTORES 

TERRITORIAL 

Importância das manifestações culturais, valores e crenças  
Sachs (2003), 
Sepúlveda (2005), 
Fischer (2002) 

Criação de cenários e integração regional 
Sachs (2004), 
Sepúlveda (2005), 

Arranjos produtivos e equilíbrio entre inovação e tradição 
Sachs (2003), Barros 
(2007) 

Incorporação das soluções endógenas 

Sachs (2003), 
Barquero 
(2001),Sepúlveda 
(2005) 

Fonte: Elaborado pela autora (2012) 

  

A discussão em torno das cinco dimensões sustentáveis (SACHS, 2004), constituem 

um marco referencial a ser alcançado por meio dos modelos de indução estratégicos aos 

processos de desenvolvimento sustentável local, que será abordado no item a seguir. 

 

2.1.3 Desenvolvimento Sustentável Local e o Meio Rural. 
 

Buarque (2006) conceitua desenvolvimento local como um processo endógeno de 

mudança, ou seja, para que o desenvolvimento local seja consistente e sustentável, ele deve 

mobilizar e explorar as potencialidades locais e contribuir para elevar as oportunidades 

sociais, a viabilidade e competitividade da economia local.  

Corroborando com Buarque (2006), De Jesus (2007) afirma que o empreendimento 

endógeno demanda, em sua maioria, um movimento de organização e mobilização da 

sociedade local, explorando as suas capacidades e potencialidades próprias, de modo a criar 

raízes efetivas na matriz socioeconômica e cultural da localidade.  

O processo de metodologia endógena foi incentivado a partir da constatação das 

desigualdades sociais, no contexto internacional, nacional e regional, e tem como foco o 

planejamento e a mobilização das capacidades humanas, sociais, culturais e políticas, no 

sentindo de promover o desenvolvimento econômico direcionado ao equilíbrio das 

especificidades locais.  

Para Buarque (2006), Silveira (2006) e Silva (2007) o desenvolvimento local é o 

resultado de múltiplas ações convergentes e complementares, capazes de romper a 

dependência e a inércia do subdesenvolvimento e do atraso em localidades periféricas e de 

promover uma mudança social no território. Outro fator defendido por tais autores é que o 

desenvolvimento local gera mudanças institucionais que aumentam a governabilidade e a 
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governança das instituições públicas locais, construindo certa autonomia das finanças públicas 

e a acumulação de excedentes para investimentos sociais e estratégicos a nível local.  

Essas mudanças institucionais levam ao dinamismo econômico e à melhoria da 

qualidade de vida da população em pequenas unidades territoriais e agrupamentos humanos, 

além de assegurar a conservação dos recursos naturais locais, pois estes são considerados a 

base das potencialidades e condições para uma melhor qualidade de vida populacional local 

(BUARQUE, 2006). 

Dessa forma, o desenvolvimento local sustentável resulta da “interação e sinergia 

entre a qualidade de vida da população local – redução da pobreza, geração de riqueza e 

distribuição de ativos -, a eficiência econômica – com agregação de valor na cadeia produtiva 

– e a gestão pública eficiente”. (BUARQUE, 2006, p. 27). 

Seguindo essa linha, De Jesus (2007) aborda que o desenvolvimento sustentável 

local é um processo capaz de mobilizar tanto as pessoas como as instituições no intuito de 

promover a transformação das sociedades locais e da economia por meio da criação de 

oportunidades de trabalho e geração de renda, melhorando a qualidade de vida da população 

local.   

Para Sepúlveda (2005), o desenvolvimento sustentável local é concebido como um 

conjunto de referência conceitual orientador de estratégias, políticas e programas de 

desenvolvimento rural nacional, direcionado ao alcance de mudanças estruturais e funcionais 

dos equilíbrios espaciais e socioeconômicos, e serve também para corrigir algumas tendências 

indesejáveis e promover a transformação do meio rural com uma perspectiva de longo prazo.  

Para Prezotto (2005), o debate sobre a importância do meio rural, do ponto de vista 

econômico, aponta para a mudança da visão do rural apenas como espaço de produção de 

matérias–primas ou até mesmo como local de atividades apenas agrícolas, pois as atividades 

econômicas não agrícolas constituem opções importantes de desenvolvimento do meio rural. 

Historicamente, no Brasil, são numerosas as propostas de desenvolvimento que têm a 

pobreza e as desigualdades sociais como um problema de caráter econômico, técnico e 

agrícola, e atrelado a isso existe a promessa de superação por meio de medidas produtivas, 

que não atinjam ou afetem o status quo da sociedade (BROSE, 2000). 

Buarque (2006) atenta particularmente no Nordeste para as desconfianças e 

descredibilidade do meio rural, sobretudo, quanto aos órgãos públicos que têm iniciativas de 

desenvolvimento local e rural, tais como programas de combate à pobreza no país, mas que 

não apresentam efetividade na construção de uma base produtiva sustentável. 
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Para Prezotto (2005)o modelo atual de desenvolvimento rural, do qual faz parte a 

agroindustrialização convencional (grande escala), tem como eixo central o crescimento 

econômico, mudando o foco dos problemas sociais e ambientais, como a falta de 

oportunidade de trabalho, a concentração de renda e aumento da pobreza, a migração 

desordenada da população rural e, também, urbana. O autor discorre que a dificuldade em 

operacionalizar a sustentabilidade do desenvolvimento está nos interesses econômicos e 

classes sociais envolvidas e na necessidade de compatibilizar o que deve sustentar-se com o 

que deve desenvolver-se.  

De acordo com Prezotto (2005), o desenvolvimento sustentável local deve permear 

uma condição de equilíbrio entre os aspectos social, cultural, ambiental e econômico. E que, 

devido ao fato de sustentabilidade estar associada à viabilidade e à longevidade, deve-se 

incorporar a ideia de uma dinâmica durável.  

 

2.2Agricultura Familiar  

 

Os critérios e metodologias adotadas para a definição de agricultura familiar têm 

gerado muitas polêmicas. Principalmente pelo fato de grande parte das atividades do 

estabelecimento rural ser executadas pelos próprios membros da família (SOUSA, 2006). 

Fatores como a grande diversidade existente entre as unidades familiares, os interesses 

particulares de cada família, suas estratégias de sobrevivência e de produção, dificultam a 

construção de uma tipologia para definir e caracterizar a agricultura familiar (GUANZIROLI 

et al. 2001; SOUSA, 2006; SILVA; MENDES, 2009). 

Schneider (2006, p. 8) afirma que “ocorre uma miríade de formas sociais que não 

podem ser enquadradas nem pelo sentido normativo da política nem pelo recurso ao seu 

caráter familiar”. O autor faz uma crítica das atuais abordagens e análises voltadas à 

agricultura familiar expondo que as definições encobrem uma diversidade social significativa, 

pois não existe uma única forma de ser das famílias. 

A definição trazida pela lei n 4.504 (art. 1°) estatuto da terra (inciso II do art. 4°) 

apresenta quatro critérios básicos para a definição de agricultura familiar: 1) a área do 

estabelecimento não pode ser maior do que quatro módulos fiscais; 2) a mão-de-obra da 

própria família deve predominar nas atividades econômicas do estabelecimento; 3) a renda 

familiar predominantemente deve ser originada de atividades econômicas vinculadas ao 



52 
 

próprio estabelecimento e; 4) a direção do estabelecimento familiar deve ser exercida pela 

própria família (SOUSA, 2006, p.12). 

Silva e Mendes (2009) trazem o conceito de agricultura familiar baseado na 

definição da Organização das Nações Unidas para a Agricultura (FAO) e do INCRA, que 

analisam a partir de três características básicas: 1) a gerência da propriedade rural é feita pela 

família; 2)são passíveis de sucessão em caso de falecimento ou aposentadoria dos gerentes e; 

3) os fatores de produção pertencem à família (exceção, às vezes, à terra). Os autores 

consideram que a propriedade familiar é considerada como um imóvel rural, que diretamente 

e pessoalmente é explorado pelo agricultor e sua família absorvendo toda força de trabalho 

para garantir a subsistência e o progresso social e econômico. 

 Seguindo essa linha, Oliveira (2009, p 32) classifica os agricultores familiares em 

produtores rurais que atendem aos seguintes requisitos:  

 

1. Sejam proprietários, posseiros, arrendatários, parceiros ou concessionários da 
reforma Agrária; 

2. Residam na propriedade ou em local próximo; 
3. Detenham, sob qualquer forma, no máximo quatro módulos fiscais de terra, 

quantificados de acordo com a legislação em vigor; 
4. No máximo 80% da renda bruta familiar deve ter procedência da exploração 

agropecuária ou não agropecuária do estabelecimento; 
5. A base da exploração do estabelecimento deve ser o trabalho familiar. 

  

A agricultura familiar caracteriza-se pela relação entre terra, trabalho e família, e 

apresenta uma série de especificidades e diferenciação regional/ local que assegura sua 

inserção e reprodução na sociedade contemporânea (SILVA ; MENDES, 2009). Ou 

seja,apresenta-se como um conjunto de políticas que procura encontrar na agricultura solução 

para o problema de pobreza rural (ALVES, 2006).  

Embora não haja um consenso internacional na definição de agricultura familiar, ela 

possui uma importância incontestável nas definições públicas de diversos países (SOUSA, 

2006). No Brasil, Sousa (2006) aborda que a agricultura familiar possui uma característica de 

produção majoritária provedora do mercado interno (cadeias agroexportadoras de alimentos e 

de matérias-primas etc.), bem como contribui com dimensões estratégicas que promovem a 

sustentabilidade, a equidade e a inclusão social.  

Esse autor afirma que devido à política de inclusão social adotada pelo governo, a 

agricultura familiar brasileira é considerada como instrumento de desenvolvimento 

socioeconômico - envolvendo proteção ao meio ambiente, fonte de geração e emprego e 

renda, segurança alimentar etc. - e político – com o fortalecimento da democracia. 
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A partir da década de 1990, é que se observa um aumento das discussões acerca da 

agricultura familiar brasileira, principalmente, atribuída a fatores como os problemas 

relacionados à grande concentração fundiária e à diversidade de situações apresentadas pelas 

regiões, estados ou municípios brasileiros. Por exemplo, no Norte há dificuldades de 

comercialização pela distancia dos mercados consumidores e esgotamento da terra nas áreas 

de produção, no Nordeste são minifúndios inviáveis economicamente, no Sudeste existe a 

forte exigência na qualidade dos produtos por parte dos consumidores e, por fim, no Sul 

existe a concorrência externa de produtos do MERCOSUL (PORTUGAL,2004). 

Essa diversidade nas regiões recebeu também influencia por parte da modernização 

da agricultura brasileira, proporcionada pela implantação do sistema econômico capitalista e, 

com a expansão no setor mercantil de alimentos, direcionando os incentivos em créditos e 

pesquisas, em grande parte, para a agricultura empresarial moderna (SILVA e MENDES, 

2009).   

As grandes explorações na agricultura exigem recursos tecnológicos fundamentados 

no trabalho assalariado para atender ao crescimento da atividade industrial e da população 

urbana. No entanto, os pequenos agricultores, que se baseiam essencialmente no trabalho 

conjunto com a família, não acompanham o ritmo da produção em larga escala de matérias-

primas e alimentos, passando a apresentarem problemas na inserção no mercado, bem como, a 

sofrerem dificuldades com a falta de alimentação, saúde e condições adequadas de 

moradia(MENDES , 2005). 

Por outro lado, Abramovay (2006) afirma que se deve realizar um estudo histórico e 

social da região rural para poder entender as dificuldades enfrentadas, principalmente em 

relação à pobreza ligada aos pequenos agricultores em determinadas regiões. O autor alega 

que a pobreza não é causada exclusivamente pela falta de renda ou má distribuição da mesma, 

mas se faz necessário analisar a forma de relacionamento, a cultura, os valores e costumes 

entre os atores pertencentes de uma região. O autor destaca que:  

 
[...] losfactores más importantes para eldesempeño económico no sonlostangibles, 
sino lamanera por lacuallas personas se capacitan para explotarlos recursos que 
tienendisponibles y, algunasveces, consiguen um flujofavorable de transferências em 
sudirección. (ABRAMOVAY, 2006, s.p.). 

 

O autor discorre ainda que a cooperação é uma forma dos diversos grupos definirem 

as regras, bem como, a proximidade social na qual permite uma forma de coordenação entre 

os atores capazes de valorizar o conjunto ambiente em que atuam. Nesse raciocínio as autoras 

Nazzari, Miyazaki e Bordin (2012), atentam para o fato de o meio rural brasileiro conservar a 



54 
 

tradição escravista na qual dissociou,durante a sua formação histórica, a maneira como é 

desenvolvido o trabalho, ou seja, o ato de apenas executar a tarefa sem saber o porquê de estar 

exercendo aquela atividade. Desta forma, cria-se um estereótipo de que quem vive no meio 

rural não foi capaz de trilhar o suposto caminho do sucesso em regiões urbanas. 

Tendo em vista a diversidade da agricultura familiar brasileira, é presumível que 

ocorram fatores críticos e demandas diversas. Verifica-se que a agricultura familiar teve suas 

condições de inserção no mercado e reprodução agravados, principalmente pelo modelo 

conservador e excludente de modernização implantado no Brasil, que favoreceu a agricultura 

empresarial moderna (NAZZARI, MIYAZAKI E BORDIN, 2012).   

 

2.3 Biodiesel: fonte de energia renovável 

 

O biodiesel é classificado pela legislação brasileira (Lei 11.097/05) como um 

biocombustível obtido de biomassa renovável, ou seja, derivado de matérias-primas vegetais 

(soja, mamona, colza, palma, girassol, pinhão manso, entre outros) ou animais (sebo bovino, 

suíno e aves) para a geração de outro tipo de energia, que possa substituir totalmente ou 

parcialmente os combustíveis fósseis. (BRASIL, 2005; ANP, 2011).  

O Portal do Biodiesel apresenta o biodiesel como um combustível biodegradável 

derivado de óleos vegetais, como girassol, a mamona, a soja, o babaçu e demais oleaginosas, 

ou gordura de animais, usado em motores a diesel dos transportes rodoviários, aquaviários e 

nos que geram energia elétrica, em qualquer concentração de mistura com o diesel 

(BIODIESEL, 2008).  

Para José Neto (2005),Frondele, Peters (2007), o biodiesel é um biocombustível com 

objetivos ambientais e sociais, ou seja, apresenta-se como um instrumento de minimização 

das ações humanas em relação ao ambiente, mostrando-se, também, como uma esperança de 

desenvolvimento das classes sociais mais desprovidas de recursos e uma solução para a 

possível falta de energia que abalaria diretamente o crescimento da economia mundial. De 

forma estratégica, a produção do biodiesel ainda tem por objetivo a diversificação da matriz 

energética.  

Durante a década de 1990, países da Europa e os Estados Unidos intensificaram a 

produção comercial do biodiesel, testando em várias localidades do mundo. Países como 

Alemanha, Estados Unidos, França e Argentina já produzem e comercializam esse 
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combustível, estimulando o desenvolvimento em escala industrial (PRATES; PIEROBON; 

COSTA, 2007). 

De acordo com Prates, Pierobon e Costa (2007), o principal mercado de biodiesel 

encontra-se na Europa. Na União Europeia (UE) concentra-se 80% do mercado mundial de 

produção de biodiesel. Contudo, apesar da UE lançar, em 2003, diretivas para misturas de 

biocombustíveis, cada país tem sua própria legislação, e o principal interesse europeu no 

biodiesel é devido à frota de automóveis a diesel ser bem expressivamente crescente.  

A Alemanha assume a liderança nas pesquisas e comercialização desse combustível, 

produzindo, em 2005, 1,7 milhão de toneladas de biodiesel (a partir da semente da canola). 

Nesse mesmo ano, a França produziu quase 500 mil toneladas de biodiesel e se manteve como 

a segunda maior produtora da Europa (PRATES, PIEROBON; COSTA, 2007). A 

preocupação central é reduzir a dependência por importações de combustíveis e reduzir as 

emissões de CO2.  

Os Estados Unidos apresentam um o programa de biodiesel menor do que o europeu, 

tendo como principal matéria-prima utilizada o óleo de soja, que é complementada com óleos 

de fritura usados (BIODIESEL, 2008). Os incentivos fiscais (aproximadamente US$ 150 

milhões) e o elevado preço do petróleo tem motivado a produção de biodiesel nesse país. O 

incentivo do Governo Federal constitui-se de um crédito fiscal, oferecido no ato da mistura 

com o diesel, direcionando os créditos para o misturador do combustível. Esse crédito custa 

um valor de US$ 1/gal para o biodiesel de óleos vegetais ou gordura animal (PRATES, 

PIEROBON E COSTA, 2007;BIODIESELBR, 2011). 

Outro mercado bastante promissor é o asiático, destacando-se como grande 

consumidor de combustível fóssil e grande produtor de óleos vegetais. Cerca de 80% da 

produção mundial de óleo da palma (utilizado para fins alimentares) é proveniente da Malásia 

e Indonésia. O Japão, devido a sua ratificação no Protocolo de Quioto, precisa reduzir suas 

emissões de gases do efeito estufa até esse ano de 2012 (PRATES; PIEROBON; COSTA, 

2007;BIODIESELBR, 2011). 

A China utiliza o como principal-matéria prima o óleo de canola e de fritura no 

processo de transesterificação para a produção do biodiesel, atendendo as especificidades 

similares a dos EUA. Na Tailândia, o governo tailandês liberou cerca de 1,3 bilhão de baht (1 

baht = US$ 0, 026) para investir na produção de combustível no período de 2005 a 2012. 

Desse total, 800 milhões estão sendo alocados para a produção do biodiesel a partir do cultivo 

de oleaginosas (semente de palma e o sabudam) e o restante , 500 milhões de baht, está 
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direcionado a pesquisa e desenvolvimento (P&D) da utilização do biodiesel nos transportes 

ferroviários (PRATES; PIEROBON; COSTA, 2007;BIODIESELBR, 2011). 

No Brasil, o processo inovativo industrial agrícola, juntamente com as políticas de 

pesquisa e desenvolvimento (P&D), abriram caminho para o investimento e a produção em 

larga escala de biomassa. No entanto, a produção de biocombustível se apresenta em um setor 

bioeconômico emdesenvolvimento(HORLINGS; MARDEN, 2011).Nesse contexto, o 

biodiesel passou a fazer parte oficialmente da matriz energética brasileira a partir da Lei 

11.097, de 13 de janeiro de 2005, que instituiu o biodiesel no país.  

Apesar da recente inserção deste combustível na matriz energética brasileira, o Brasil 

já havia desenvolvido experimentos com o biodiesel, amparado pelo Professor Expedito 

Parente, do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará, no final da década de 

1970 e início da década de 1980 (PARENTE, 2003). A Figura 6, ilustra a trajetória do marco 

inicial do biodiesel na matriz energética brasileira: 

 
 
Figura 6 -Marco regulatório do biodiesel no Brasil 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fonte:Adaptado da ANP (2006). 

 

Com essas ações tomadas ao longo de 2004, o Governo Federal pôde lançar, em 

dezembro de 2004, o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB). Na 

ocasião, o marco regulatório do setor, com base em decretos presidenciais, já estabelecia 

condições legais para a introdução do biodiesel na matriz energética (PRATES; PIEROBON; 

COSTA, 2007).  

O Brasil está entre os maiores produtores e consumidores de biodiesel do mundo, com 

uma produção anual, em 2010, de 2,4 bilhões de litros e uma capacidade instalada, no mesmo 
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ano, para cerca de 5,8 bilhões de litros (ANP, 2011).AUnião Brasileira do Biodiesel 

(UBRABIO, 2010) afirma que o Brasil apresenta grande vocação para a produção de 

biocombustíveis, justamente por ter condições naturais favoráveis a essa produção, tais como: 

extensas áreas agricultáveis e de diversos tipos de oleaginosas cultiváveis, além de possuir 

tecnologias de campo e indústrias competitivas, no caso do etanol e biodiesel. Isso faz com 

que o país se posicione de forma estratégica em relação à sustentabilidade desse mercado.  

Conforme FrondelePeters (2007), a importância do biodiesel para o Brasil provém 

principalmente dos argumentos: (1) ser uma alternativa de diminuição da dependência dos 

derivados de petróleo, ajudando a diversificar a matriz energética brasileira; (2) ser um 

componente obrigatório no curto/médio prazo na composição do óleo diesel comercializado 

no território nacional; (3) criar um novo mercado para as oleaginosas, possibilitando a 

geração de novos empregos em regiões carentes do país e aumentando seu valor agregado 

com a sua transformação em biodiesel; (4) proporcionar uma perspectiva de redução da 

emissão de poluentes e uma introdução alternativa para exportação de créditos de carbono 

relativos ao Protocolo de Quioto, contribuindo para uma melhoria no meio ambiente. 

Como observado, há uma forte preocupação por parte de diversos países no que diz 

respeito ao estímulo da produção e o consumo de biodiesel.  No entanto, uma grande parte do 

aumento produtivo e comercial dos biocombustíveis refere-se aos investimentos realizados 

pelos governos de cada nação (ANP, 2011).  

De acordo com a OECD (2008), o apoio governamental tem ocorrido de diversas 

formas ao longo da cadeia de produção, considerando as particularidades e limitações de cada 

país. Os incentivos apresentam-se através de:  

• A criação de leis que estabelecem percentuais de mistura dos 
biocombustíveis aos combustíveis; 

• Desenvolvimento de programas de P&D de culturas oleaginosas e estudos 
voltados ao desenvolvimento de novas tecnologias de produção e transporte; 

• Incentivos financeiros, facilidades de créditos, empréstimos e redução fiscal 
a produtores das matérias-primas e às Companhias de processamento, 
usuários finais, fabricantes e etc.; 

• Protecionismo de mercado, por meio de restrições comerciais em relação às 
transações comerciais (importação e exportação) de matérias-
primas(OECD, 2008). 

 

No Brasil, o biodiesel é fomentado pelo Programa Brasileiro de Produção e Uso do 

Biodiesel (PNPB), que foi lançado em 2004 pelo Governo Federal. O programa será estudado 

no item a seguir.  
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2.4A Cadeia Produtiva do Biodiesel e o Programa Nacional de Produção e Uso de 

Biodiesel (PNPB) 

 

Os dois principais biocombustíveis líquidos usados no Brasil são o etanol, extraído 

de cana-de-açúcar e, em escala crescente, o biodiesel, que é produzido a partir de óleos 

vegetais ou de gorduras animais e adicionado ao diesel de petróleo em proporções variáveis 

(ANP, 2011). 

A presente pesquisa se concentra apenas na produção do biodiesel a partir de óleos 

vegetais. A Figura 7 apresenta os principais elos da cadeia do biodiesel, que são: a produção 

do grão, a extração do óleo, a produção do biodiesel a partir do grão, a distribuição e a 

revenda ao consumidor. 

 

Figura 7 - Cadeia de produção do biodiesel 
 

 
 
 
Fonte:UBRABIO (2010) 
 

 

Conforme a figura 7, o processo de organização da cadeia produtiva do biodiesel pode 

ser descrito em quatro etapas: a primeira refere-se ao suprimento da matéria-prima básica 

(óleo vegetal) para a etapa industrial, representada pela indústria de insumos, os produtores 

rurais e a indústria de extração de óleo bruto e refino; a segunda abrange a produção industrial 

representada, principalmente, pela fábrica de biodiesel; na terceira etapa está a cadeia de 

distribuição do biodiesel puro ou misturado, em que participam os distribuidores atacadistas e 
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varejistas e,; por fim o consumidor final, podendo ser ele o pequeno ou o grande consumidor 

interno, mas também o mercado externo.  

Alguns fatores merecem destaque para o investimento na produção do biodiesel no 

Brasil. São eles: 1) as alternativas para a produção de óleos vegetais são diversas, o que 

constitui em um dos muitos diferenciais para a estruturação do programa de produção e uso 

do biodiesel no país; 2) por se tratar de um país tropical, com dimensões continentais, o 

desafio colocado é o do aproveitamento das potencialidades regionais. Isso é válido tanto para 

culturas já tradicionais, como a soja, o amendoim, o girassol, a mamona e o dendê, quanto 

para alternativas novas, como o pinhão manso, o nabo forrageiro, o pequi, o buriti, a macaúba 

e uma grande variedade de oleaginosas a serem exploradas(BRASIL, 2005, BRASIL 2010a).  

Entretanto, embora algumas plantas nativas apresentem bons resultados em 

laboratórios, como o pequi, o buriti e a macaúba, sua produção é extrativista e não há plantios 

comerciais que permitam avaliar com precisão as suas potencialidades. Isso levaria certo 

tempo, uma vez que a pesquisa agropecuária nacional ainda não desenvolveu pesquisas com 

foco no domínio dos ciclos botânico e agronômico dessas espécies (UBRABIO, 2010).  

A corrida por investimentos no Brasil foi motivada pela criação do Programa Nacional 

de Produção e Uso do Biodiesel - PNPB, em 2004, que estabeleceu a obrigatoriedade (Lei 

11.097/05) da mistura de pelo menos 2% de biodiesel ao diesel em todo o país a partir de 1° 

de janeiro de 2008. A mistura obrigatória subirá para 5% em 2013, o que deve gerar demanda 

anual de 2 bilhões de litros de biodiesel (BRASIL, 2005, BRASIL 2010a).  

De acordo com o organograma do PNPB, o programa é formado por 15 Ministérios no 

âmbito da Comissão Executiva Interministerial (CEI). Coordenada pela Casa Civil da 

Presidência da República, conta com a gestão operacional do Ministério de Minas e Energia - 

MME (UBRABIO, 2010; BIODIESEL, 2011).Por envolver diversas áreas e para dar suporte 

em assistência técnica, o governo criou também a Rede Brasileira de Tecnologia do Biodiesel 

(RBTB), formada por entidades de pesquisas localizadas em 23 estados da federação. 

O programa também concede redução de tributos federais (CIDE, PIS/PASEP e 

COFINS) para fabricantes que utilizam matérias-primas de pequenos produtores rurais. Para 

adquirir os benefícios, os produtores devem possuir o certificado Selo Combustível Social 

(BRASIL, 2008; CEIB, 2010).  

De forma a adquirir tal Selo, a empresa produtora de biodiesel se compromete a 

adquirir matéria-prima decorrente da agricultura familiar nas seguintes proporções mínimas: 

50% na região Nordeste e Semiárido, 10% no Norte e Centro-Oeste e 30% no Sudeste e Sul. 
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Como contrapartida, a certificação garante às empresas que aderirem alíquotas reduzidas no 

PIS/PASEP e COFINS, além de melhores condições de financiamento junto a diversas 

instituições financeiras (CEIB, 2010).  

O Selo também determina que as produtoras de biodiesel devam assegurar assistência 

e capacitação técnica aos agricultores familiares. A mamona no Nordeste e o girassol no Sul 

são dois exemplos de culturas incentivadas nesse processo. Além disso, nos contratos 

negociados com os agricultores, devem constar o prazo contratual, o valor de compra, os 

critérios de reajuste do preço, as condições de entrega da matéria-prima e a identificação e 

concordância de uma representação dos agricultores (sindicatos, federações, entre outras), que 

tenha participado das negociações (BRASIL 2004; CEIB, 2010). "O objetivo é gerar emprego 

e renda no campo, principalmente no Norte e no Nordeste", afirma Roberto Ardenghy, da 

Agência Nacional do Petróleo (ANP) (BRASIL, 2005).  

Nesse contexto, o Governo vislumbrou a possibilidade de engajar agricultores 

familiares e produtores de regiões mais pobres do país na cadeia produtiva do Biodiesel, tendo 

como base as principais diretrizes do PNPB que são:  

 

1) Introdução do biodiesel na matriz energética nacional de forma sustentável, 
permitindo a diversificação das fontes de energia, o crescimento da participação 
das fontes renováveis e a segurança energética; 

2) Geração de emprego e renda, especialmente no campo, para a agricultura 
familiar, na produção de matérias-primas oleaginosas; 

3) Redução de disparidades regionais, permitindo o desenvolvimento das regiões 
mais carentes do País: Norte, Nordeste e Semiárido; 

4) Diminuição das emissões de poluentes e dos gastos relacionados ao combate 
aos chamados males da poluição, especialmente nos grandes centros urbanos; 

5) Economia de divisas com a redução de importações de diesel; 
6) Concessão de incentivos fiscais e implementação de políticas públicas 

direcionadas a regiões e produtores carentes, propiciando financiamento e 
assistência técnica e conferindo sustentabilidade econômica, social e ambiental 
à produção do biodiesel; 

7) Regulamentação flexível, permitindo uso de distintas matérias-primas 
oleaginosas e rotas tecnológicas (transesterificação etílica ou metílica, 
craqueamento, etc.) (RODRIGUES, 2007, p. 10). 
 

O programa de produção de biodiesel no Brasil estabelece de forma a permitir seguir 

os passos necessários para a criação das bases que sustentam a organização de toda a cadeia 

produtiva. As leis, atos, normas e portarias devem ser sucedâneos, fazendo com que, ao 

menos inicialmente, sejam criadas as condições para a sensibilização dos mais diversos 

setores envolvidos, tais como: agricultores, sindicatos, cooperativas, instituições de pesquisa, 

refinarias, agroindústria, usinas e distribuidoras (UBRABIO, 2010). 
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3. METODOLOGIA 

 

Tendo em vista a revisão teórica desenvolvida, esta seção descreve os procedimentos 

metodológicos adotados que, segundo Cervo e Bervian (2002), definem como a ordem que se 

deve impor aos diferentes processos necessários para atingir certo fim ou resultado almejado, 

adotado pela a pesquisa proposta.  

 

3.1 Tipologia da Pesquisa 

 

Este trabalho constitui-se em uma pesquisa exploratória e descritiva a ser 

desenvolvida a partir de uma abordagem qualitativa. De acordo com Sampieri, Collado e 

Lucio (2006, p. 99), o estudo exploratório acontece “quando a revisão da literatura revela que 

há temas não pesquisados e ideias vagamente relacionadas com o problema de pesquisa”. 

Assim, essa pesquisa busca o aprofundamento do conhecimento da realidade através 

daexplicação dos porquês das coisas e da razão de tais acontecimentos. 

Para Hart (1998), a pesquisa exploratória busca sempre saciar a curiosidade do 

pesquisador, por meio de um estudo mais profundo, provendo um maior esclarecimento sobre 

o problema a ser analisado. Contudo, a flexibilidade em relação aos métodos condiz, 

conforme Malhotra (2001), com uma das principais características das pesquisas 

exploratórias.  

É descritiva, pois se destina a apresentar uma determinada situação ou um processo 

que permita, ao final, obter visões diferenciadas acerca de uma situação a qual já existem 

certos paradigmas produzidos, bem como envolverá a coleta de dados numéricos para 

responder à questão proposta (HAIR JR et al.,2010).  

De acordo com Malhotra (2001), por intermédio da pesquisa descritiva é possível 

descrever algumas características de grupos relevantes como consumidores ou mesmo estimar 

a porcentagem de unidades em uma população específica que exibem um determinado 

comportamento. 

Quanto à abordagem de caráter qualitativo, Richardson et al (2008) defende que ela 

representa uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno social. O autor 

acrescenta que “o aspecto qualitativo de uma investigação pode estar presente até mesmo nas 

informações colhidas por estudos essencialmente quantitativos, não obstante perderem seu 
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caráter qualitativo quando são transformados em dados quantificáveis na tentativa de 

assegurar a exatidão no plano dos resultados” (RICHARDSON et al, 2008, p.79).  

Por sua vez, Malhotra (2001) atesta que abordagem qualitativa possibilita uma 

melhor visão e compreensão do problema estudado, caracterizando-se como uma metodologia 

de pesquisa que não é estruturada, que explora e se baseia em pequenas amostras.Nesse 

sentido, esse trabalho traz a proposta de analisar a agricultura familiar, inserida no PNPB no 

estado do Ceará, a partir do desenvolvimento sustentável local. 

A seguir serão relatadas a coleta e análise dos dados da pesquisa. 

 

3.2 Coleta de Dados 

 

No que se refere aos procedimentos para coleta dos dados, a pesquisa é bibliográfica 

e de campo, com a utilização de dados secundários e primários, respectivamente. A pesquisa 

bibliográfica baseia-se nas visões já produzidas pelos autores e instituições especializadas 

sobre questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável local e a agricultura familiar 

frente ao Programa Nacional de Uso e Produção de Biodiesel - PNPB, com o intuito de 

realizar uma fundamentação teórico-metodológica consistente. 

As fontes secundárias são interpretadas a partir de materiais de referência, tais como: 

livros, revistas, manuais, jornais, sites e notícias veiculadas que podem se enquadrar nessa 

categoria de informação (COOPER; SCHINDLER, 2011).  

Quanto ao estudo de campo, Mattar (2005, p. 95) explica que “quando há grande 

homogeneidade nos elementos da população, o estudo de campo será recomendado, pois se 

caracteriza como uma forma mais rápida e mais econômica de obtenção dos dados, sem perda 

de representatividade”. Para o autor, há duas formas de se obter dados primários: 

comunicação e observação. Assim, opta-se aqui pela comunicação, que consiste no 

questionamento dos respondentes para obtenção do dado desejado, que pode ser fornecido por 

declaração verbal ou escrita (MATTAR, 2005). 

Tal propósito foi alcançado por meio de uma entrevista de sondagem inicial com o 

coordenador e técnicos da Cooperativa Cearense de Prestação de Serviços – COOCEPAT e, 

posteriormente, da análise da aplicação do questionário com os agricultores familiares ligados 

ao PNPB no município de Quixadá/CE.  

Para Hair Jr et al (2010), os métodos baseados em perguntas (comunicação) podem 

reunir informações sobre atitudes, motivações, comportamentos passados e intenções no 
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intuito de aprofundar não só o comportamento do indivíduo, mas a razão daquele 

comportamento, possibilitando, assim, uma coleta de uma gama maior de dados.   

A obtenção dos dados necessários à viabilização da pesquisa ocorreu em três etapas: 

primeiramente foram realizadas pesquisas bibliográfica e documental em livros, artigos 

científicos, periódicos e jornais ligados à produção e veiculação de informações sobre 

desenvolvimento sustentável local, agricultura familiar e o contexto do biodiesel no Brasil e 

no mundo, além de documentos e fotos (APÊNDICE C) fornecidos pela Secretaria de 

Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural (SAFDR) de Quixadá- CE. 

Em seguida, iniciou-se a pesquisa de campo, no intuito de mapear a região e 

prospectar contatos dos agricultores nos assentamentos que estão ligados ao Programa de 

Produção Nacional e Uso de Biodiesel – PNPB, no município do Quixadá/CE, por meio de 

aplicação de entrevistas baseadas em um roteiro de entrevista (APÊNDICE A). Por último, 

efetivou-se a pesquisa de campo propriamente dita, por meio de entrevistas e questionários, 

contendo perguntas fechadas e abertas aos agricultores familiares do PNPB (APÊNDICE B). 

Em seguida, serão detalhados os procedimentos relacionados à coleta de dados, 

obedecendo a sequencia com que foi se desenvolvendo a investigação.   

 

3.3População e Amostra 

 

Para Cooper e Schindler (2011, p. 376), a população é “o conjunto completo de 

elementos sobre os quais desejamos fazer algumas inferências”. Para Mattar (2005), a amostra 

se define como qualquer parte de uma dada população. Nesse sentido, os membros de uma 

amostra podem ser selecionados com base em probabilidade ou em não probabilidade, 

classificadas, portanto, em amostragem probabilística e não probabilísticas (MATTAR, 2005; 

COOPER; RICHARDSON, 2009; HAIR JR et al., 2010; SCHINDLER, 2011).  

Na presente pesquisa opta-se pela amostragem não probabilística e intencional, pois 

de acordo com Hair Jr et al.(2010), na amostragem não probabilística, a seleção de cada 

unidade amostral depende da intuição e conhecimento do pesquisador. Já a amostragem 

intencional (julgamento) ocorre quando os pesquisadores em campo selecionam membros da 

amostra por atender apenas a algum critério (COOPER; SCHINDLER, 2011).  

Conforme Mattar (2005), a escolha do processo de amostragem depende do tipo de 

pesquisa, da disponibilidade do tempo, da acessibilidade aos membros da população, de 

recursos humanos e da oportunidade apresentada pela ocorrência dos fatos. Norteado por 
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esses argumentos, o autor afirma que se pode uma amostragem por “pior” ou “melhor”, já que 

para cada tipo de pesquisa há distintos critérios de seleção. 

No que concerne ao tamanho da amostra a ser pesquisada, Hair Jr et al. (2010) 

afirmam que em amostragem não probabilística não é possível utilizar fórmulas matemáticas 

para determinar o tamanho da amostra. “Em geral, a determinação do tamanho da amostra 

para as não probabilísticas é uma avaliação subjetiva e intuitiva do pesquisador, realizada com 

base em estudos anteriores, padrões do setor ou quantidade de recursos disponíveis” (HAIR 

JR et al., 2010, p.168).  

O Quadro 7 resume a proposta da amostragem identificando o número de 

agricultores familiares, o nome de cada assentamento e a forma como foi realizada a coleta de 

dados. 

 

Quadro 7 – Agricultores Familiares e os Assentamentos em Quixadá - CE. 

NOME DO 
ASSENTAMENTO 

AGRICULTORES 
RESIDENTES 

AGRICULTORES 
PARTICIPANTES 

AGRICULTORES
RESPONDENTES 

COMPILAÇÃO 
DOS DADOS 

Califórnia 46 36 18 
Resposta do 
questionário e 
anotações  

Guanabara 46 28 12 
Resposta do 
Questionário 

Olivença 44 29 10 

Resposta do 
questionário, 
gravação e 
anotações 

Fonte: Elaborado pela autora (2012). 

 

Os sujeitos da pesquisa foram os agricultores familiares que participam do Programa 

Nacional de Uso e Produção de Biodiesel – PNPB,na região de Quixadá. Portanto, o quadro 7 

mostra a quantidade de agricultores familiares que residem nos assentamentos nessa região, 

totalizando 136 agricultores distribuídos em três assentamentos (Califórnia, Guanabara e 

Olivença) com 93 agricultores participantes do PNPB na região escolhida. 

O Quadro 8 ilustra a localização do município de Quixadá, localizado a 185 km de 

Fortaleza, Ceará. Essa região tem como vegetação predominante a caatinga arbustiva densa, 

caatinga arbustiva fechada e nas áreas mais elevadas da serra do Estevão possui uma floresta 

caducifólia espinhosa conhecida como caatinga arbórea (IPECE, 2011).  

Possui relevo de depressões sertanejas e maciços residuais com bacia hidrográfica 

composta pelos rios Banabuiú e Metropolitana, tendo como divisão político-administrativa 

treze distritos que são: Quixadá, Califórnia, Cipó do Anjos, Custódio, Daniel de Queiroz, 
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Dom Maurício, Juá, Juatama, São Bernardo, São João dos Queirozes, Riacho Verde, Várzea 

da Onça e Tapuiará (IPECE, 2011). 

 

Figura 8: Localização do Município de Quixadá - Ceará 

 
Fonte: INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ IPECE(2011) 

 

Uma das razões para escolha da análise da agricultura familiar dentro da Cadeia do 

Biodiesel (CPB) nessa regiãodiz respeito ao fato de que esses agricultores fornecem 

oleaginosas (mamona e girassol) para a planta de produção de biodiesel da Petrobrás 

Biocombustíveis. 

 
3.4 Instrumento de Coleta  
 

De acordo com Malhotra (2001), os questionários possuem três objetivos, que são: 1) 

o questionário precisa transmitir, de forma clara e precisa, a informação desejada em um 

conjunto de questões específicas e inteligíveis para quem vai responder; 2) o questionário 

deve ter a capacidade de envolver o respondente, de maneira tal que este possa colaborar nas 

respostas que complementam as entrevistas e; 3) o questionário deve minimizar o erro na 

resposta, ou seja, em decorrência de respostas imprecisas, ou quando a análise e registros das 

respostas são atribuídos erroneamente.    
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O instrumento de coleta escolhido para este trabalho é o questionário 

semiestruturado. Para Trivinõs (1987), o modelo de entrevista semiestruturada apresenta-se 

como um importante instrumento de pesquisa, principalmente porque permite a valorização 

do pesquisador, além de proporcionar, ao entrevistado uma maior liberdade e espontaneidade 

de suas manifestações no momento da entrevista. A partir de tal modelo, o investigador 

conduz a entrevista semiestruturada, sem grandes preocupações em obedecer rigidamente à 

ordem das questões. 

Foram elaborados dois questionários (APÊNDICE A e B) com perguntas que 

guardam relação direta com o desenvolvimento sustentável e suas dimensões (Econômica, 

Social, Ambiental, Política e Territorial), com a finalidade de perceber suas dinâmicas e suas 

conexões em uma cadeia do biodiesel, tendo como base a agricultura familiar fornecedora de 

matéria- prima. 

O primeiro questionário (APÊNDICE A) foi elaborado com base na literatura 

pesquisada e abordou 14 questões voltadas à identificação dos agricultores atuantes na cadeia 

do biodiesel, bem como uma visão geral do panorama que envolve a CPB no Quixadá-Ce. 

O Segundo questionário (APÊNDICE B) está dividido em 6 blocos, com 12 questões 

no primeiro bloco, a evidenciar dados acerca do entrevistado, trajetória histórica no PNPB, 

principais motivações para participar do PNPB e principais dificuldades encontradas no 

programa. 

Os 5 blocos restantes foram destinados às dimensões econômica (10 questões), social 

(7 questões), ambiental (5 questões), política (6 questões) e territorial (5 questões). Frisa-se 

que o instrumento de coleta de dados (questionário) foi previamente elaborado com base nos 

estudos de Sachs (2004), o qual relata o desenvolvimento sustentável nas dimensões 

econômica, social, ambiental, política e territorial e, conforme Sepúlveda (2007), às questões 

de desenvolvimento sustentável numa esfera local. No Quadro 6 é possível visualizar a 

proposta de cada um dos seis blocos que foram direcionados aos agricultores familiares que 

participam do projeto PNPB.  

No discurso da dimensão econômica, Sachs (2004), Bellen (2006) e Claro, Claro e 

Amancio (2008), abordam ações e metas baseadas em um desenvolvimento econômico 

equilibrado: na segurança alimentar, na modernização contínua dos instrumentos de produção, 

acesso ao crédito e ampliação das receitas, no investimento em pesquisa científica e 

tecnológica e na inserção na economia internacional 



67 
 

Sepúlveda (2005) relaciona a dimensão econômica com a capacidade produtiva e 

com o potencial econômico das macrorregiões e microrregiões. O autor afirma que essa 

dimensão abrange técnicas e tecnologias específicas, tais como maquinaria e insumos 

modernos utilizados na produção agropecuária e florestal. Adicionalmente, isso inclui 

tecnologias para a transformação, processamento e transporte. 

Assim, para o questionário focado na dimensão econômica (QUADRO 8) foram 

elaboradas perguntas a partir dos seguintes indicadores: 1) investimento em infraestrutura; 2) 

racionalidade do sistema de produção e consumo de bens e serviços; 3) capacidade de 

modernização contínua dos instrumentos de produção; 4) investimento em pesquisa científica 

e tecnológica para no processamento e transporte e; 5) acesso ao crédito e ampliação das 

receitas com a comercialização e prospecção de novos mercados. 
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Quadro 8 – Caracterização do instrumento de coleta 

Construto Questões Referências Objetivos 

Sociodemográfico 8 - 
Traçar o perfil do entrevistado a partir da sua trajetória 
histórica no PNPB, motivações e principais dificuldades 
encontradas. 

Dimensão 
Econômica 

10 

Bellen (2006), 
Furtado (2003), 
Munasinghe 
(2007), Sachs 
(2004), 
Sepúlveda 
(2005), Claro, 
Claro e Amâncio 
(2008). 

Identificar os ganhos econômicos propiciados à 
agricultura familiar, a partir do PNPB na CPB.  
Indicadores:  
• desenvolvimento econômico; 
• na segurança alimentar;  
• modernização contínua dos instrumentos de produção; 
• acesso ao crédito e ampliação das recitas; 
• investimento em pesquisa científica; 
• tecnológica e na inserção na economia internacional 

 

Dimensão Social 7 

Furtado (2003), 
Sachs (2004), 
Nunes (2004), 
Kisil (2005), 
Sepúlveda 
(2007), Melo 
Neto e Froes 
(2002), 
Munasinghe 
(2007). 

Analisar as consequências, no âmbito social, à agricultura 
familiar, a partir das ações adotadas pelo PNPB. 
Indicadores: 
• melhoria nas condições de vida da população; 
• bem-estar social e individual, em detrimento do 
aumento de capital social; 
• promoção social; 
• igual distribuição de renda ao longo das cadeias 
produtivas. 

 

Dimensão 
Ambiental  

5 

Sachs (2004), 
Sepúlveda 
(2005), 
Amazonas 
(2002), Bellen 
(2004) 

Verificar, no contexto ambiental, as estratégias e práticas 
adotadas pelo PNPB voltadas a agricultura familiar. 
Indicadores:  
• proteção da biodiversidade; 
• uso eficiente dos solos; 
• tratamento de resíduos e efluentes; 
• controle das emissões poluentes; 
• preservação dos ecossistemas naturais; 
• recuperação de áreas degradadas; 
• combate ao desmatamento. 

Dimensão Política 6 

Cassiolato e 
Lastres (2002), 
Teixeira e 
Morato (2004), 
Sachs (2004), 
Martins, Soler e 
Soares (2004), 
Barros (2007) 

Identificar, no âmbito político, ações implantadas pelo 
PNPB destinadas à agricultura familiar. 
Indicadores:  
• governança democrática; 
• construção da cidadania; 
• participação das comunidades locais; 
• liberdade, autonomia e protagonismo das lideranças 
comunitárias. 

Dimensão 
Territorial 

5 

Sachs (2003), 
Sepúlveda 
(2005), Fischer 
(2002), Barros 
(2007), 
Barquero (2001) 

Analisar as consequências, no âmbito territorial, à 
agricultura familiar a partir das ações adotadas pelo 
PNPB. 
Indicadores: 
• importância das manifestações culturais; 
• valores e crenças; 
• criação de cenários e integração regional; 
• arranjos produtivo; 
• equilíbrio entre inovação e tradição; 
• incorporação das soluções endógenas. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Para o discurso da dimensão social (QUADRO 8), autores como Sachs (2002), Melo 

Neto e Froes (2002), Furtado (2003), Kisil (2005), Munasinghe (2007), Sepúlveda (2007) e 

Massa,Novak, Souza (2008)abordam questões ligadas a uma melhoria nas condições de vida 

da população, ao bem-estar social e individual, em detrimento do aumento de capital social, 

promoção social e igual distribuição de renda ao longo das cadeias produtivas. 

Desta forma, o questionário de análise da dimensão social abordará perguntas a partir 

dos seguintes indicadores: 1) organização social e direito à participação; 2) capital social e 

redes sociais; 3) inclusão social e geração de emprego e renda; 4) redução da pobreza e 

equidade social; 5) educação, saúde e qualidade de vida. 

A dimensão ambiental (QUADRO 8) é caracterizada pelo manejo racional dos 

recursos naturais e aborda questões como proteção da biodiversidade, uso eficiente dos solos, 

tratamento de resíduos e efluentes, controle das emissões poluentes, preservação das fontes e 

mananciais, preservação dos ecossistemas naturais, recuperação de áreas degradadas e 

combate ao desmatamento (AMAZONAS, 2002; SACHS, 2004; SEPÚLVEDA, 2005; 

BELLEN, 2006). 

Já a dimensão política abordará questões ligadas a Governança democrática, 

construção da cidadania: participação das comunidades locais, liberdade, autonomia e 

protagonismo das lideranças comunitárias (CASSIOLATO; LASTRES , 2002; TEIXEIRA E 

MORATO, 2004; SACHS, 2004; MARTINS; SOLER E SOARES, 2004; BARROS, 2007). 

E por fim a dimensão territorial é caracterizada pela importância das manifestações 

culturais, valores e crenças, criação de cenários e integração regional, arranjos produtivos e 

equilíbrio entre inovação e tradição e a incorporação das soluções endógenas (SACHS, 2003; 

SEPÚLVEDA, 2005; FISCHER, 2002; BARROS, 2007; BARQUERO, 2001). 

 

3.4.1 Síntese do questionário e Framework da pesquisa 

 

O propósito de cada instrumento de coleta de dados buscou seguir os conceitos do 

desenvolvimento sustentável e suas especificidades no contexto das dimensões econômica, 

social, ambiental, política e econômica.  Desta forma, o framework proposto na presente 

pesquisa tem o propósito de formar uma base conceitual e analítica para o desenvolvimento 

sustentável local na Cadeia Produtiva do Biodiesel (CPB) no Quixadá/Ce. 
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Figura 9:Relação das dimensões do desenvolvimento local sustentável e seus respectivos aspectos de análise na 

Cadeia do Biodiesel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora baseado no modelo de Sachs (2004). 

 

O framework da Figura 9 é constituído cinco arestas de um pentágono interligado e 

relacionado, que representa as cinco dimensões do desenvolvimento local sustentável 

(Econômica, Social, Ambiental, Política e Territorial) apresentado por Sachs (2004) a fim de 

proporcionar uma maior aproximação do pesquisador com objeto pesquisado.   

No centro do pentágono é apresentadocom um preenchimento sólido, como forma de 

representar , compreender e visualizar os fenômenos da influência do PNPB na agricultura 

familiar na Cadeia Produtiva do Biodiesel - CPB.  

A opção por restringir a análise das dimensões do desenvolvimento sustentável local 

em Econômica, Social,Ambiental, Política e Territorial se deu porque, primeiro, a revisão da 

literatura, juntamente com visita inicial realizada pela autora aos assentamentos no município 

de Quixadá, revelaram que são estes os construtos mais associados a agricultura familiar; 

segundo, a pesquisa busca analisar a agricultura familiar, inserida no PNPB no estado do 

Ceará, a partir das dimensões Econômica, Social , Ambiental, Política e Territorial. 
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3.5 Tratamento eAnálise dos dados 

 

A análise dos dados iniciou-se, paralelamente as pesquisas teóricas, com o trabalho 

de campo desenvolvido durante o segundo trimestre do ano de 2011. Paralela a esta, realizou-

se entrevistas e aplicação de questionário semiestruturado junto aos técnicos e ao coordenador 

da Cooperativa Cearense de Prestação de Serviço e Assistência Técnica – COOCEPAT, na 

intenção de que atuassem como um pré-teste, para que fosse possível, assim, mapear e coletar 

os dados iniciais da pesquisa em Quixadá/CE. 

Conforme Mattar (2005), nenhuma pesquisa deve iniciar sem que haja, primeiro, o 

ensaio do instrumento de coleta de dados. Além disso, o pré-teste ajuda o investigador a 

verificar se as perguntas estão sendo entendidas da forma como devem ser entendidas 

(MATTAR, 2005), para descobrir outras maneiras de aumentar o interesse do respondente 

(COOPER; SCHINDLER, 2011).  

Godoi e Mattos (2006) citam algumas modalidades de entrevistas qualitativas. 

Dentre essas modalidades, optou-se pelada entrevista baseada em roteiros, visto que esses 

roteiros assumiriam a função de apoiar a pesquisadora na recordação dos assuntos que 

deveriam ser perguntados, bem como mapear os atores (agricultores familiares) perante os 

entrevistados (COOCEPAT à Secretaria de Agricultura Familiar de Quixadá) para aplicação 

do questionário a posteriori. 

Em seguida, foram elaborados os questionários e aplicados entre os dias 18 a 20 de 

abril de 2012, com os agricultores familiares (60 famílias) que participam do Programa 

Nacional de Produção e Uso de Biodiesel – PNPB, distribuídos entre os assentamentos da 

Califórnia, Guanabara e Olivença no município de Quixadá, Ceará. No entanto, apenas 40 

questionários foram considerados válidos para a presente pesquisa. 

A escolha desses assentamentos se deu pela relevância e acessibilidade. A relevância 

se deu pelo fato de que os agricultores familiares, que moram nesses assentamentos, 

participam desde início do projeto nessa região. Ademais, são os que possuem o maior 

número de famílias de agricultores envolvidos no PNPB (93 agricultores familiares) nessa 

região. 

As visitas da pesquisadora aos assentamentos aconteceram de forma 

aleatória.Portanto, às vezes o agricultor não se encontrava em sua residência, o que dificultava 

o acesso à entrevista e preenchimento do questionário. 
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Os dados foram analisados segundo a técnica de análise de conteúdo. De acordo com 

Richardson (1999, p. 178), “o campo de aplicação da análise de conteúdo está limitado apenas 

pela imaginação do pesquisador frente à heterogeneidade de maneiras com que a 

comunicação é externada”. Para Bardin (2000) a análise de conteúdo possui 3 fases: pré-

análise; exploração do material; tratamento dos resultados, interferência e interpretação. A 

seguir será descrita as três fases da pesquisa: 

Primeira fase: Transcrição das entrevistas iniciais realizadas com 1 coordenador da 

COOCEPAT e com 3 técnicos num período de 3 dias de visitação ao município de Quixadá 

(APÊNDICE A). Em seguida a aplicação do questionário (APÊNDICE B) aos 60 agricultores 

familiares de 3 assentamentos, totalizando em média 4 dias para a aplicação do questionário.  

Nessa fase, a pesquisadora encontrou dificuldades não somente em reunir todos os 

assentados envolvidos no processo, mas tambémna aplicação propriamente dita da pesquisa, 

já que 30% dos agricultores eram analfabetos e, portanto, incapazes de ler e interpretar as 

questões. Assim, tal fase foi caraterizada por ter sido longa, além de a pesquisadora ter que 

entrevistar e gravar as 10 entrevistas com os 10 agricultores analfabetos, consistindo em 

operações de codificações, seguindo passos previamente idealizados (BARDIN, 2000).  

Assim, a nomenclatura segue os seguintes códigos:  

a) Entrevistado E1 – Coordenador da COOCEPAT; 

b) Entrevistado E2, E3 e E4 – Técnicos da COOCEPAT; 

c) Entrevistado E5, E6, E7..., e E36 – agricultores familiares pertencentes ao 

PNPB. 

Segunda fase: levantamento, organização e transcrição dos dados significativos 

encontrados a partir do questionário e das entrevistas aos agricultores, coordenador e técnicos 

correspondendo a fase em que foram tratados e validados os dados tomados como 

significativos para os resultados da pesquisa. 

Terceira fase: destaque dos vários trechos da análise dos questionários e entrevistas 

realizadas, a reflexão e o agrupamento dos dados coletados, bem como a confrontação desses 

com a literatura condizente as dimensões do desenvolvimento sustentável local.  

O interesse da presente pesquisa se dá em analisar a agricultura familiar, inserida no 

PNPB no estado do Ceará, a partir das dimensões Econômica, Social, Política, Ambiental e 

Territorial. Para esboçar as etapas da pesquisa, a Figura 9, apresenta as etapas seguidas pela 

pesquisadora, desde o início do trabalho.  
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Figura 10 - Desenho Conceitual da Pesquisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

A primeira etapa permitiu o foco e avanço na pesquisa teórica, principalmente na 

escolha das dimensões sustentáveis a serem analisadas, cujo cenário visto pela pesquisadora, 

in loco (ETAPA 2), aborda questões ligadas às 5 dimensões de Sachs (2004) (ETAPA 3), 

permitindo e embasando o desenvolvimento da pesquisa baseada no framework proposto 

(ETAPA 4).  

A Etapa 5 se deu em dois momentos: uma em novembro de 2011 numa visita de três 

dias ao Município de Quixadá/CE, e a outra visita em abril de 2012 às localidades 

(assentamentos) escolhidas no Município pesquisado. 

Por fim, as etapas 6 e 7 foram elaboradas nos meses de abril, maio e junho de 2012, 

concluindo assim, o trabalho proposto. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Esta seção decorre dos resultados obtidos durante a aplicação dos questionários e 

entrevistas aos sujeitos da pesquisa, bem como da revisão da literatura desenvolvida no 

referencial teórico da presente dissertação. 

Desta maneira, será apresentada a descrição do perfil sóciodemográfico dos sujeitos 

(agricultores familiares) submetidos à pesquisa, bem como do tempo de moradia nos 

assentamentos visitados dos quais esses sujeitos fazem parte. Além disso, serão abordados os 

motivos para entrar no programa do PNPB; o tipo de oleaginosa cultivada, a renda familiar e 

as principais dificuldades enfrentadas pelos agricultores da região, dentro da CPB, conforme o 

discurso dos entrevistados. 

Ainda a compor o conjunto dos resultados da pesquisa, serão expostas as ações 

implantadas pelo PNPB junto aos agricultores familiares, sob a perspectiva das dimensões 

sustentáveis estudadas na revisão teórica por Sachs (2004), que são: Econômica, Social, 

Política, Ambiental e Territorial. 

 O corpus das entrevistas e questionários que possibilitaram a coleta dos dados frente 

aos atores, encontra-se aposto nos Apêndices (A e B), localizados no final deste trabalho. 

 
4.1 Agricultura Familiar na Cadeia Produtiva do Biodiesel no Quixadá/CE. 

 

Conforme a literatura estudada, a Cadeia Produtiva do Biodiesel (CPB) no Brasil está 

estruturada a partir dos principais elos, que são: a produção do grão, a extração do óleo, a 

produção do biodiesel a partir do grão, a distribuição e a revenda ao consumidor.  

Neste trabalho, optou-se por analisar a etapa referente à atuação da agricultura 

familiar na produção do grão e no fornecimento do óleo vegetal para a agroindústria, no 

município de Quixadá, Ceará.  

De acordo com o entrevistado E1 a CPB, nessa região, ainda está em processo de 

formação, portanto não segue rigorosamente as etapas citadas no início desta seção. 

Evidencia-se assim que, apesar de o PNPB ter se iniciado em Quixadá no ano de 

2008, o programa ainda se apresenta em processo de adaptação, pois muito dos agricultores 

não dominam a técnica da cultura da mamona, fato que pode acarretar uma resistência ao 

cultivo da mesma. Durante a conversa com E1, percebeu-se alguns fatores que interferem no 

andamento do PNPB dentro da CPB: 
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A mamona é uma cultura nova aqui, por isso acaba que eles sentem dificuldades por, 
justamente, não terem o domínio de plantar e colher essa oleaginosa. Até para os 
nossos técnicos está sendo difícil a orientação. Assim, a cadeia do biodiesel ainda 
está se organizando e os principais atores envolvidos nessa cadeia são: o próprio 
agricultor, a parceria com a Prefeitura de Quixadá, o Governo do Estado e a 
Petrobrás Biocombustíveis (E1).  

 

De acordo com E1, o papel de cada ator dentro desse processo apresenta-se da 

seguinte forma: primeiramente, a prefeitura de Quixadá atua fornecendo tratores que ajudam 

no processo de preparação do solo para o plantio da oleaginosa; em seguida, o Governo do 

Estadofornece um incentivo em dinheiro no valor de R$ 200, 00 (duzentos reais) por até 3 

hectares plantados de mamona consorciada (mamona plantada junto a um alimento principal 

que pode ser o milho, feijão etc.) e, por fim, a Petrobras Biocombustíveis – que se apresenta 

como a principal financiadora e investidora desse projeto, pois contratou assistência técnica 

(Cooperativa Cearense de Prestação de Serviço e Assistência Técnica - COOCEPAT) para dar 

suporte aos agricultores nos processos de cadastramento, deliberação de metas de áreas 

plantadas, definição de calendários de plantio nos assentamentos, emissão de laudos sobre até 

a negociação final da mamona.  

A posição da agricultura familiar apresentada na Figura 11 retrata falhas no processo 

de suprimento de matéria-prima básica (óleo vegetal) para a etapa industrial (UBRABIO, 

2010). Nessa etapa, de acordo com a literatura estudada, as cooperativas de agricultores 

familiares, se existentes, deveriam negociar com a agroindústria o óleo vegetal para a 

produção do biodiesel.  

No entanto, percebeu-se que existem gargalos no início dessa cadeia que dificultam 

todo esse processo. Tais gargalos envolvem desde o cadastro dos agricultores no PNPB, 

descascamento da mamona, extração do óleo, negociação com a Petrobras etc., que serão 

abordados no contexto da discussão das dimensões do desenvolvimento sustentável local. 
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Figura 11: Organização da Cadeia do Biodiesel no Quixadá, Ceará.  

 
 

 
Fonte: Adaptado da UBRABIO (2010) 

 

 

A figura 11 apresenta a agricultura familiar, no início da cadeia, ainda em processo 

de formação, recebendo recursos e incentivos de algumas entidades (Prefeitura, Governo do 

Estado, Petrobras Biocombustíveis e COOCEPAT). As palavras de E2 evidenciam que no 

projeto do PNPB, as cooperativas de agricultores familiares deveriam fornecer o óleo vegetal 

à Petrobras Biocombustíveis: 

 
[...] na verdade eles (agricultores) não conseguem se formar em cooperativas para 
fornecer o biodiesel. Talvez por não terem mesmo esse hábito ou acharem que 
existem “donos” de cooperativas que irão “mandar” no negócio deles, não sei 
direito! Acho que seria até bom ter cooperativas, pois traria maior “valor agregado” 
ao produto além de facilitar o processo de negociação com a Petrobras. [...] existem 
algumas associações que comercializam a compra conjunta de matéria-prima em 
alguns assentamentos, mas cooperativas ligadas ao biodiesel nessa região, eu 
desconheço (E2).  

 

Nesse sentido, destaca-se a questão do tipo de contrato desenvolvido pela Petrobras 

Biocombustíveis com os agricultores. O contrato é válido por cinco anos e precisa coletar, em 

três vias, as assinaturas do agricultor, da Petrobras e da entidade representativa do agricultor 

que valida o contrato. Devido à grande amplitude do programa, um universo de cerca de vinte 

mil agricultores em toda a região, tal ação representa um grande entrave no processo, não só 
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devido ao custo financeiro, mas principalmente, ao tempo consumido para que cada contrato 

seja assinado. 

Evidenciou-se também nas falas de E3 e E4, que os agricultores, além de não 

deterem o conhecimento do processo de transformação do grão em óleo, muitas vezes 

entregam o grão com casca à Petrobras, não passando pelo processo de esmagamento e 

extração de óleo bruto e refino. 

O certo era pra Petrobrás comprar a mamona descascada, mas muitos agricultores, 
principalmente aqui nessa região, não possuem a máquina apropriada que se utiliza 
para descascar. Dessa forma, eles entregam com casca e tudo a mamona para a 
Petrobrás, que paga um valor diferenciado pra quem entrega a mamona com casca e 
sem casca. Ou seja, para o agricultor que entrega sem casca a porcentagem paga é 
maior (E3). 
 
Tem alguns deles que descascam com a mão mesmo, pois querem ganhar mais. Mas 
o processo para nesse estágio, não tendo com realizar o processo de esmagamento e 
extração do óleo (E4). 
 

 

Por fim, percebeu-se que os problemas começam desde o momento do contrato, 

passando pela entrega das sementes de mamona à Petrobras Biocombustíveis. As questões 

relativas às cooperativas e ao processo de transformação do grão em óleo vegetal serão 

exploradas mais a frente dentro do contexto das dimensões social e ambiental 

  

4.2 Perfil sociodemográfico dos agricultores familiares 
 

São considerados como sujeitos da pesquisa os agricultores familiares inseridos no 

Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel – PNPB, que participam desde seu início 

no ano de 2008 quando foi adotado o PNPB no município de Quixadá, Ceará. Desta forma, 

revela-se que durante a pesquisa houve a preocupação de entrevistar e aplicar o questionário a 

agricultores que participassem desde o começo do projeto, pois, assim, contribuiria no 

processo de validade das respostas direcionadas à trajetória do PNPB no Quixadá. 

Dos quarenta agricultores (questionários válidos) que participaram da pesquisa vinte 

e cinco foram do sexo masculino em contraste com quinze do sexo feminino (Tabela 1). 

Evidenciou-se que há uma forte presença do sexo masculino (62,5%) administrando a família 

e seus negócios, mas isso não exclui o envolvimento dos demais membros da família, 

inclusive a mulher, no processo da agricultura familiar.  

  



78 
 

Tabela 1 – Perfil Sociodemográfico dos agricultores do PNPB 
  

Categorias Subcategorias Freq. % 

Sexo 
Feminino 15 37,5 

Masculino 25 62,5 

Faixa etária 

De 40 a 50anos 9 22,5 

De 51 a 60 anos 20 50,0 

De 61 a 70 anos 8 20,0 

70 anos ou mais 3 7,5 

Escolaridade 

Analfabeto 10 25,0 

Ens. Fund. Incompleto 22 55,0 

Ens. Fund. Completo 7 17,5 

Ens. Méd. Completo 1 2,5 

Tempo no Assentamento 

Há mais de 20 anos 26 65,0 

De 11 a 19 anos 2 5,0 

5 a 10 anos 8 20,0 

Outros 4 10,0 

 Até 2 salários mínimos 2 5,0 

Renda Mensal 
Até 1 salário mínimo  

(R$ 622,00) 
30 75,0 

 Outros 8 20,0 

Bolsa Família 
Sim 38 95,0 

Não 2 5,0 

Fonte: Elaboração própria mediante aos dados da pesquisa 

 

Além da questão de gênero dos sujeitos da pesquisa, outras informações foram 

levantadas para a composição do perfil deles, como a faixa etária (Tabela 1). Nesse quesito, 

observa-se que a faixa etária dos pesquisados concentrou-se na categoria de 40 a 50 anos 

(22,5%), tendo os pesquisados uma idade média de 52 anos, idade mínima 40 anos e máxima 

de 63 anos. Com isso, os sujeitos da pesquisa podem ser considerados como um público 

maduro, com idade laboral avançada, compatível ao envelhecimento da população do país 

(IBGE, 2008). 

Quando levantada a escolaridade dos sujeitos da pesquisa, constatou-se que a maioria 

não concluiu o ensino fundamental (55%). Os demais possuem, como escolaridade, o ensino 

fundamental completo (17,5%) e dez respondentes (25%) são analfabetos.  

Apesar de ter 10 sujeitos da pesquisa analfabetos, isso não impediu o 

comprometimento das respostas, pois a pesquisadora, ao aplicar o questionário com esses 

sujeitos, fez a leitura, interpretação e anotação das respostas dadas por eles. Tal procedimento 

obteve o acompanhado de um dos técnicos da Cooperativa Cearense de Prestação de Serviço 

e Assistência Técnica - COOCEPAT às casas dos pesquisados.  
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Questionados sobre a continuidade dos estudos, 80% dos sujeitos da pesquisa 

revelaram que não concluíram os estudos por sentirem a necessidade de trabalhar para ajudar 

na renda familiar. Esse fato pode ser evidenciado nas falas seguintes: 

 

Tive que parar meus estudos, pois meus pais não tinham como me sustentar por 
muito tempo. A renda sempre foi muito pouca aqui em casa, sabe?!. Eu e meus dois 
irmãos mais novos começamos a trabalhar no roçado desde dez anos de idade, “inté” 
hoje! (E7). 
 
Devido o ganho ser pouco vendendo feijão na feira e algumas verduras, precisamos 
complementar a nossa renda, né? Por isso comecei a trabalhar logo cedo. Eu não 
tinha opção, tinha que trabalhar mesmo ou então a gente ficava com fome. Hoje, 
graças a Deus, meus filhos pequenos (três filhos) estão estudando, quero que eles 
continuem, mas mesmo assim, nossa renda ainda é muito pouca (E20). 
 
Aqui no roçado a nossa historia é assim, tivemos que trabalhar quando ainda 
meninos, ajudando o pai a plantar e colher e dar comida aos porcos, galinhas etc. 
Desde pequeno acompanho meu pai na feira da cidade para vender as verduras. Ele 
me ensinou muita coisa. Acho até que não sinto tanta falta de estudar! (E36). 

 

Sob esse prisma, pode-se traduzir que a escolaridade baixa, somada a média etária 

dos sujeitos da pesquisa, desemboca num contexto desfavorável quanto às possibilidades de 

ingresso no mercado de trabalho. Ou seja, num contexto onde esses sujeitos não conseguiriam 

ser atraentes para o mercado – principalmente por não serem devidamente qualificados, ou 

por não terem experiências devido a suas idades – para se inserir a uma vaga de trabalho, 

restando, muitas vezes, permanecer em subempregos, ou na lavoura, que não recebe 

investimentos para o seu desenvolvimento, ou à margem do mercado de trabalho. 

Junto ao tempo de permanência na agricultura familiar, essa reflexão vem a ser 

confirmada quando, durante a pergunta direcionada ao tempo de permanência dos 

pesquisados nos assentamentos, percebeu-se que 65% dos pesquisados vive há mais de 20 

anos nesse assentamento. Isso confirma a permanência na lavoura, porém não assegura o 

acréscimo no nível de aprendizado e capacitação dos entrevistados, muito embora, confirmem 

entender as dificuldades nas quais sofrem no dia adia. 

 
[...] há mais de 20 anos que moro aqui nesse local e já passei por muita dificuldade, 
num sabe?! Consigo ver quando vai dar muita safra e quando não vai dar e já vi 
também muita gente indo embora pra capital em busca de ganhar a vida, mas nem 
sempre se dá bem lá fora, viu? Prefiro ficar por aqui mesmo (E18). 
 
Faz 30 anos que moro nesse assentamento, e sempre vejo que a situação (cenário) 
aqui não mudou muito. Tem muita promessa do governo em investimentos na gente, 
na terra e no cultivo, porém esses programas acontecem, ficam por um tempo e 
depois desaparecem. Eu tô querendo acreditar que a mamona veio para mudar as 
nossas vidas, porém já vi um bocado desistir do programa (E22).  
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É relevante analisar que, por conta dos sujeitos da pesquisa residirem por muito 

tempo nos assentamentos, eles (agricultores) possuem familiaridade, entendimento e domínio 

do solo e clima dessa região. Nesse sentindo, entende-se que a experiência e conhecimento 

adquiridos ao longo do tempo possam trazer benefícios para o favorecimento de uma boa 

renda. 

Em contraste, analisando a renda mensal (Tabela 1), percebe-se que há um baixo 

rendimento salarial, onde 75% dos agricultores arrecada 1 salário mínimo (R$ 622,00) por 

mês. Atrelado a esse rendimento, 95% dos respondentes recebem o bolsa família2. Esse fato 

pode ser constatado, por exemplo, nas falas seguintes:  

 
[...] sinto satisfeito com o “bolsa família”, pois assegura um dinheiro certo todo mês 
(E31). 
 
[...] com a entrada do “bolsa família” na nossa renda, dá pra garantir mais alimentos 
pra nossa casa. Sem falar que dá pra comprar e cultivar mais milho e feijão. É um 
dinheiro certo todo mês, isso nos ajuda muito! (E34). 
 
O “bolsa família” tem nos ajudado muito aqui em casa, principalmente porque é 
garantido todo mês e a gente já conta com esse dinheiro extra, né?! “Me ajuda” no 
pagamento das despesas com a luz e tenho comprado arroz, farinha e até carne de 
gado pra gente comer. Isso melhorou bastante! (E35).   

 

Nesse contexto, traçou-se o perfil dos agricultores familiares participantes do PNPB, 

porém na intenção de compor um perfil dos sujeitos que não se limitasse apenas a questões de 

gênero, faixa etária, escolaridade e rendimento, dados referentes aos fatores que influenciaram 

a entrada no PNPB, produção, áreas cultivadas e principais dificuldades enfrentadas no 

PNPB, foram questões também evidenciadas nessa primeira etapa da pesquisa. 

 

4.3 Principais fatores para entrada no PNPB e dificuldades enfrentadas 

 

Perguntou-se o que os sujeitos da pesquisa cultivam na agricultura para a sua 

subsistência. Essa questão foi elaborada com a intenção de demonstrar a realidade cotidiana 

dos entrevistados e visualizar a importância de tal cultivo no processo de plantação da 

mamona, dentre outras questões. 

                                                 
2 O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades que 
beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País. Tal programa integra o Plano 
Brasil Sem Miséria (BSM), que tem como foco de atuação os 16 milhões de brasileiros com renda familiar per 
capita inferior a R$ 70 mensais, e está baseada na garantia de renda, inclusão produtiva e no acesso aos serviços 
públicos (MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, 2012.) 
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As respostas revelaram que trinta e quatro sujeitos da pesquisa plantam feijão, trinta 

e quatro plantam milho, três plantam mandioca e, por fim, conforme demonstra a pesquisa, 

outros três entrevistados cultivam, além das culturas já mencionadas (milho, feijão e 

mandioca), outras culturas, tais como hortaliças, frutas, verduras etc.  

Os respondentes não se restringem a uma cultura somente, detendo-se, em sua 

maioria ao cultivo do milho e feijão. Estas duas leguminosas são características de um modo 

de produção de subsistência em que o agricultor as utiliza para consumo próprio e para a 

alimentação dos animais de criação (porco, galinha, caprinos etc.). 

Estes dados conferem um valor de significativa importância – no que concerne à 

manutenção de um mínimo vital para a sobrevivência social – ao menos em dois fatores que 

se intercruzam e se completam. De um lado, há a questão da subsistência familiar, tão 

importante para os agricultores da região; de outro, há o cultivo de outras culturas, como o 

milho por exemplo, que pode ser usado tanto para a alimentação de seus animais 

(principalmente a porcos e galinhas), quanto para a alimentação dos membros da família e, 

por que não dizer, de toda a comunidade conforme revela os entrevistados abaixo: 

 
Plantar milho é bom porque posso alimentar os porcos e as galinhas, e depois 
alimentar a minha família também. Todos aqui plantam milho. Tem uns que plantam 
também mandioca, verdura e por aí vai (E23) 
 
Costumo plantar sempre o milho, né, pois o milho é bem importante para alimentar 
os porcos e as galinhas. Planto também feijão, cheiro verde, coentro e mandioca. 
Dessa forma vou alimentando também a minha família e negociando com os 
vizinhos ou na feira (E12). 
 
[...] num planto só milho e feijão, não. Planto banana, urucum para fazer coloral e 
verduras. Também tenho uns pezinhos de mamão, acerola e limão.  Quando consigo 
regar mais, ou quando chove mesmo, consigo colher muito disso tudo e vou até a 
feira, que temos lá no início do assentamento, e negocio (E15). 
 

Isso porque, havendo algum excedente na produção de uma determinada cultura 

(feijão, milho, banana, mandioca, verduras etc.), esta pode ser trocada com outro agricultor 

por certa quantidade de um outro produto que igualmente sobrou de sua produção. Dessa 

forma, não estão somente auferindo valor de troca às mercadorias, mas principalmente 

garantindo o mínimo vital para a sobrevivência de toda a comunidade. 

Tanto é verdade, que poucos comercializam esses produtos oriundos dessas outras 

culturas, usando-o mais para suas próprias subsistências. Todavia, o feijão e a mandioca se 

apresentam como cultivos de melhor comercialização e constituem a principal renda familiar, 

sobrepondo os ganhos com o cultivo da mamona. Esta aparece nas respostas como única 

oleaginosa cultivada pelos agricultores. 
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Posterior à evidenciação do tipo de oleaginosa plantada nessa região, foi revelado 

quantos hectares são cultivados nesse processo, ressaltando-se que a área do plantio registrada 

engloba toda a produção dos agricultores entrevistados (milho, feijão, mandioca e a mamona). 

A subcategoria relativa à área de 2ha a 3ha, mostrou-se com maior 

representatividade: 42,5 % (Tabela 2), ou seja, dezessete respondentes plantam nesse espaço a 

mamona consorciada com o milho, feijão, mandioca etc. 

 
Tabela 2 – Quantidade de hectares  

Categorias Subcategorias Freq. % 

Quantos hectares 
plantados 

Até 6ha 2 5,0 

4ha a 5ha 6 15,0 

2ha a 3ha 17 42,5 

Abaixo de 1ha 14 35,0 

Fonte: Elaboração própria mediante aos dados da pesquisa. 
 

A subcategoria abaixo de 1ha é representada por catorze sujeitos da pesquisa (35%), 

sendo a segunda de maior relevância. Numa reflexão, pode-se traduzir que as baixas 

condições de renda dos sujeitos da pesquisa (75% arrecadam até 1 salário mínimo) discutidas 

na Tabela 1, somadas à pequena produção nos assentamentos dos respondentes,desemboca 

num contexto desfavorável quanto às possibilidades de aumento da comercialização e 

produção em larga escala, gerando mais oportunidades para os sujeitos da pesquisa.  

Nesse contexto, Mendes (2005) afirma que as grandes explorações na agricultura 

familiar exigem recursos tecnológicos fundamentados no trabalho assalariado para atender ao 

crescimento da atividade industrial e da população urbana. O autor revela que os pequenos 

agricultores, que se baseiam essencialmente no trabalho conjunto com a família, não 

acompanham o ritmo da produção em larga escala de matérias-primas e alimentos, passando a 

apresentarem problemas na inserção no mercado, bem como, a sofrerem dificuldades com a 

falta de alimentação, saúde e condições adequadas de moradia.  

Ainda sobre os hectares plantados pela agricultura familiar nessa região, revelou-se 

que poucos são os agricultores que possuem quantidade maior que 4ha para o cultivo da 

mamona e outras plantações conforme a seguir: 

 
[...] nesses assentamentos (Olivença, Califórnia e Guanabara) são poucos os 
agricultores que possuem quantidade maior que 4ha. A maioria chega a 3ha apenas e 
quando chegam a isso, às vezes não são propriedades deles mesmos, entende?! Às 
vezes são terras “alugadas” digamos assim! (E1). 
 
[...] a maioria possui poucos hectares, mesmo. Dois ou três dentro desses 
assentamentos é que possuem 5h ou 6h (E3). 
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Essas afirmações podem ser evidenciadas na subcategoria até 6ha, pertencente a dois 

agricultores familiares (5%), e também na subcategoria representada por seis sujeitos da 

pesquisa (15%) que possuem de 4ha a 5ha (Tabela 2) de terra para o cultivo de subsistência.  

Diante do panorama exposto sob a realidade de cada sujeito da pesquisa, finaliza-se 

essa primeira parte (perfil sociodemográfico) com a pergunta voltada a identificar quais os 

principais fatores que fizeram os sujeitos da pesquisa participar do Programa Nacional de 

Produção e Uso de Biodiesel – PNPB.  

Na sequência, evidenciou-se que trinta e dois sujeitos da pesquisa (80%) ingressaram 

no PNPB na intenção de melhorar a renda familiar (Tabela 3). Cabe ressaltar que umas das 

diretrizes do PNPB está direcionada ao aumento do rendimento do agricultor familiar. Porém, 

esse assunto será aprofundado no item posterior referente à dimensão econômica.   

 
Tabela 3 – Fatores para entrar no PNPB 

Categorias Subcategorias Freq. % 

Fatores 

Melhorar a renda 32 80,0 

Novas oportunidades de 
negócio 

5 12,5 

Inclusão dos membros da 
família 

2 5,0 

Outros 1 2,5 

Fonte: Elaboração própria mediante aos dados da pesquisa. 
 

Referindo-se ainda aos fatores, percebeu-se, de acordo com a Tabela 3, que a 

segunda subcategoria de maior relevância é a que aborda novas oportunidades de negócio, 

representada por cinco sujeitos da pesquisa (12,5%). Isso leva a refletir sob a importância da 

visão dos respondentes em buscar novos segmentos ou poder visualizar novas oportunidades 

de crescimento nessa região. 

Por fim, dos quarenta sujeitos da pesquisa, dois (5%) apresentaram perspectivas de 

que iriam incluir mais membros da família no PNPB. Nessa ótica, Silva e Mendes (2009) 

abordam que a inclusão familiar na produção da matéria-prima é significativa e, muitas vezes, 

majoritária. Isso porque a agricultura familiar apresenta um conjunto de políticas que, dentre 

outras especificidades, caracteriza-se pela relação entre terra, trabalho e família.  

 
Quando o projeto da mamona chegou aqui na região teve muitas conversas de 
aumento da nossa renda e que nossos filhos poderiam trabalhar ajudando a gente na 
plantação da mamona junto com o milho e feijão, né?! Eu mesmo fiquei na 
esperança que isso desse certo [...] e até que deu! Hoje meus dois filhos mais velhos 
voltaram a trabalhar no roçado e até ficaram mais felizes em ter um pedacinho de 
terra que eles possam cuidar, num sabe?! (E24). 
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[...] tem momentos que peço ajuda a meu filho mais velho (18 anos) para ajudar a 
plantar a mamona, mas quem sempre pega no pesado mesmo sou eu e minha esposa. 
Eles não ficam cuidando e vendo todo o processo de plantação (E28). 
 
Bom, eu consegui colocar meus dois filhos (25 e 22 anos) para me ajudar no roçado. 
Eles já faziam isso antes, mas depois da mamona eles entraram mais nesse processo 
consorciado. Isso foi bom porque ficamos mais tempo juntos e repartimos as 
atividades. Meus filhos sempre me ajudaram muito, num sabe?! (E32). 
 

 

A representatividade, embora em pequena quantidade, dos membros da família no 

processo de cultivo da mamona apresenta-se de forma positiva e motivadora para os 

agricultores participantes do programa do PNPB, principalmente pelo fato de mantê-los na 

própria localidade e poder contribuir para o desenvolvimento da região, por meio do seu 

trabalho na agricultura.  

 
O que foi bom foi justamente ter a participação dos meus filhos e genros na 
plantação da mamona. Isso fez com que eles ficassem aqui no assentamento e 
cuidasse da terra deles e não ir embora para outras localidades em busca de 
emprego. Isso foi positivo pra gente! (E31). 
 
Sempre gostei de ensinar meus filhos a plantar no roçado, embora quisesse que eles 
estudassem também. Então, sempre que dá, eles próprios vem me ajudar na 
plantação da mamona e do milho. Eles ajudam a colher também e desse jeito vão 
ganhando experiência pra eles próprios (E10). 
 
Meus filhos desde pequenos me ajudam no roçado. Aqui num tem besteira não, 
todos pegam no batente desde cedo da manhã. Depois cada um vai fazer outras 
atividades (estudar, ajeitar o terreiro, almoço etc.). Depois que mamona veio, 
continuamos mais ainda no roçado, pois temos que ganhar um dinheirinho extra, 
né?! (E9). 

 

Posterior à evidenciação dos fatores dos sujeitos da pesquisa no PNPB, perguntou-se 

quais as principais dificuldades encontradas pelos agricultores para continuar no PNPB. Essa 

pergunta se deu de forma subjetiva, pois teve a intenção de mapear os principais problemas 

percebidos pelos sujeitos da pesquisa sem caráter intencional de opções expostas.  

Nesse quesito, observou-se que a demora pela espera do trator, oferecido pela 

prefeitura de Quixadá, para tratar o solo, apresenta-se como um fator primordial para a 

dificuldade enfrentada no cultivo da mamona.  

 
O trator demora demais para vir até a nossa casa, assim, quando ele demora muito, a 
gente, muitas vezes contrata um serviço terceirizado, para não perder o período do 
plantio. [...] só que esse serviço custa muito caro, em média R$ 70,00 (setenta reais) 
por cada hora utilizada e aqui na minha terra eu gasto mais ou menos umas 3h para 
arar toda a terra. Daí você percebe que acabo gastando mais. [...] Fica muito caro pra 
gente (E25). 
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[...] se não fosse a demora na chegada desse trator, a coisa funcionava bem melhor, 
entende?! Só temos 1 (um) trator para cada assentamento. As vezes num dá. É muita 
gente querendo na época da plantação. Daí, temos que nos virar para ajeitar a terra 
com as ferramentas que a gente tem, mesmo. Por que se for esperar pelo trator a 
gente perde o momento de plantar. É difícil isso! (E14). 
 
Desde que entrei na mamona sempre tive problemas com a vinda do trator aqui em 
casa. Eles sempre atrasam e, quando chegam, eu já tenho feito tudo. Não espero por 
eles senão perco tempo demais. Acho que em quatro anos de projeto, eu só consegui 
o trator umas duas vezes aqui em casa, o resto foi eu com a turma aqui de casa que 
faz o trabalho braçal (E29). 
 
[...] temos atualmente cinco tratores fornecidos pela prefeitura. Por isso percebemos 
a dificuldade em percorrer todas essas terras no tempo certo. E as vezes tem 
agricultor que faz logo o seu trabalho sem esperar a gente chegar. A gente entende 
que isso dificulta o trabalho tanto deles como nosso, pois muitas vezes não dá pra 
acompanhar o processo de tratamento do solo etc. (E2). 
 

Segundo trinta e oito dos quarenta respondentes, a demora pelo trator aponta-se 

como principal dificuldade no plantio da mamona. Esse mesmo número evidenciou a 

constante falta de chuva nessa região, o que impossibilita o cultivo não só da mamona, mas 

das culturas de subsistência plantadas. Pode-se perceber essa afirmação nas falas a seguir: 

 
Ano passado e esse ano praticamente não teve inverno, tudo seco! Perdemos parte 
do nosso cultivo e o que sobrou estamos pelejando pra ver se dá algum dinheirinho, 
viu!? Essa região é seca demais; a terra fica dura, muita poeira..., difícil pra plantar. 
Muitos já desistiram de continuar na mamona porque acham que têm gasto demais 
pra preparar a terra e plantar e como não tem chuva, não dá para continuar (E33). 
 
Esse ano a seca tá grande! Perdemos muita coisa que plantamos. A mamona ainda 
resistiu porque é uma oleaginosa do calor mesmo! Mas feijão e outras coisas que 
plantei morreram tudo. Tá sendo muito difícil essa seca toda. Deus queira que no 
ano que vem chova mais pra gente poder continuar plantando e buscando a nossa 
sobrevivência (E27). 
 
Desde o ano passado que a seca vem nos castigando. Plantei quase 3ha de mamona 
consorciada e taí, quase não colhi nada. Um absurdo de tanta secura nessa região! Já 
vi outras secas mais “brabas”, mas essa com a mamona, tá sendo bem forte. A terra 
tá muito seca, dura e difícil para brotar algo (E13). 
 

 

De acordo com dados fornecidos pelo coordenador da COOCEPAT (E1), o ano de 

2012 praticamente não teve “inverno”(período chuvoso) na região o que acarretou na 

desistência de muitos agricultores familiares do PNPB. 

Uma segunda questão apontada pelos sujeitos da pesquisa em relação às dificuldades 

enfrentadas foi a demora no recebimento da ajuda do governo (um incentivo de R$ 200,00 

para cada 3 hectares) de plantação consorciada. Nesse quesito, observa-se que vinte e dois dos 

pesquisados (Tabela 4) admitem que a demora no recebimento de tal incentivo, muitas vezes 
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dificulta o processo de plantação, pois eles acabam não tendo o dinheiro para adubar a terra 

e/ou contratar o serviço terceirizado para arar e plantar a mamona.  

 
 
Tabela 4 – Dificuldades encontradas pelos agricultores no PNPB 

Categorias Subcategorias Freq. 

Dificuldades 

Demora do Trator 38 

Falta de chuva 38 

Demora no recebimento do 
incentivo 

22 

O gado não pode comer a 
vegetação da mamona 

15 

  Fonte: Elaboração própria mediante aos dados da pesquisa. 
 

Por fim, quinze respondentes revelaram que a vegetação que sobra depois da colheita 

da mamona não é reaproveitada pelo gado, principalmente por ser uma planta venenosa, 

podendo, inclusive, contaminá-lo, conforme os entrevistados abaixo: 

 
A gente tem medo de deixar o gado comer as “buchas” que sobram da mamona, pois 
são venenosas e acabam se amontoando na terra. Mas aí, quando o trator vem, tem 
que misturar o que sobrou com adubo. Essa dificuldade às vezes impede de querer 
continuar plantando mamona (E26). 
 
[...] eu queria plantar mesmo era o algodão, pois a mamona é venenosa. Sem falar 
que quando a gente vai colher a mamona ela solta um pó que coça demais as vistas 
da gente. Eu mesmo to aqui com as vistas irritada de tanto pó da mamona. Outra 
coisa, o “mato” que sobra depois que colho a mamona não dá pra servir de pasto 
pras vaquinhas que tenho aqui. É complicado! (E16). 
 
A colheita da mamona é complicada, pois na hora da colheita dela, ela tem um 
pozinho que “persegue” muito as vistas da gente. Fica coçando muito os olhos. [...] 
nós não temos nenhum protetor para os olhos, não! É na marra mesmo! E sem falar 
que a “buchas” que ficam da mamona a gente não consegue alimentar o gado (E17). 
 
[...] eu queria mesmo era que o governo incentivasse a plantação do algodão, pois 
além de ser mais fácil de plantar e colher, o gado pode aproveitar e comer “as moitas 
que sobram”, as forragens, sem o risco de morrerem envenenados (E21). 
 

 

Dessa maneira, pode-se entender que as dificuldades enfrentadas pelos sujeitos da 

pesquisa, dizem respeito principalmente à parte administrativa e burocrática do processo, 

como a demora do trator e demora no recebimento o do incentivo do governo, até questões 

técnicas voltadas aos cuidados com a mamona, solo e falta de irrigação. Nesse sentido, cabe 

refletir sobre o envolvimento de questões voltadas a um planejamento mais estratégico, 

direcionando os incentivos e investimentos, por parte das autoridades interessadas, no 

desenvolvimento local dessa região.    
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Assim posto, o item seguinte abordará as ações do PNPB à luz das dimensões do 

desenvolvimento sustentável local.  

 

 
4.4 Ações do PNPB à luz das dimensões do Desenvolvimento Sustentável Local. 

 

A agricultura familiar no Brasil possui uma característica de produção majoritária a 

manutenção do mercado interno (cadeias agroexportadoras de alimentos e de matérias-primas 

etc.), assim como contribui com dimensões estratégicas que promovem a sustentabilidade, a 

equidade e a inclusão social (SOUSA, 2006; SILVA E MENDES, 2009). 

Esses autores afirmam que, devido à política de inclusão social adotada pelo 

governo, a agricultura familiar brasileira é considerada como instrumento de desenvolvimento 

socioeconômico - envolvendo proteção ao meio ambiente, fonte de geração e emprego e 

renda, segurança alimentar etc. - e político, com o fortalecimento da democracia. 

Nesse contexto, o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel - PNPB é 

formulado e adota como umas das suas diretrizes a geração de emprego e renda, 

especialmente no campo, para a agricultura familiar, na produção de matérias-primas 

oleaginosas, e a redução de disparidades regionais, permitindo o desenvolvimento das regiões 

mais carentes do País: Norte, Nordeste e Semiárido. 

 

4.4.1 Dimensão econômica 

 

As formas de produção de meios de existência não podem se apoiar em excessivos e 

desgastantes esforços dos seus produtores, que sofrem consequências como empregos mal 

remunerados, baixa qualidade de vida, péssimas condições de moradias, saúde etc. (SACHS, 

2004).  

Nesse contexto, a dimensão econômica engloba, dentre outros, a alocação e 

distribuição, de forma eficiente, dos recursos naturais, tais como o investimento em 

infraestrutura, racionalidade do sistema de produção e o consumo consciente de bens e 

serviços(BELLE, 2006). Esses investimentos, em sua maioria, decorrem de verbas e 

incentivos do governo, a partir de políticas que visam projetos sociais e que atendam as 

demandas ligadas ao bem-estar social. 
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Consideradas as características do ambiente econômico sustentável, perguntou-se aos 

sujeitos da pesquisa se o Governo do Estado influencia no processo de cultivo e 

armazenamento das oleaginosas. Essa questão buscou analisar os investimentos por parte do 

governo aos produtores que participam do PNPB.  Evidenciou-se que todos os quarenta 

respondentes reconheceram que o Governo do Estado incentiva a produção da mamona 

naquela região. Para exemplificação dessa posição apresenta-se alguns relatos a seguir: 

 

[...] Sim, recebemos uma “ajudinha” de R$ 200,00, parcelado em 2 vezes por cada 3 
hectares de terra plantados. Porém, muitos não recebem toda vez essa ajuda devido a 
não ter tanta terra assim para plantar. Eu mesmo, nunca consegui mais do que isso, 
mas já teve gente que plantou mais e conseguiu uma maior ajuda. Sem falar que essa 
ajuda demora muito a sair, às vezes passa mais de 6 meses e nada.(E30). 
 
Nós recebemos uma ajuda do governo que vai variando de acordo com os hectares 
plantados. Eu recebi R$ 400,00, parcelado em 2 vezes, pois plantei 6ha e consegui 
colher muita mamona no ano passado. Mas tive que “ralar” muito, viu? Pois a seca 
estava já nos castigando (E8). 
 
O governo nos incentiva sim! Recebemos uma ajuda, um valor, por cada três 
hectares plantados. O problema é que esse dinheiro, às vezes, demora a cair na nossa 
conta. Tem gente aí que não recebeu ainda essa ajuda (E9). 

 

Sobre a demora no recebimento de tal incentivo, percebeu-se no perfil 

sociodemográfico (questão 8) que vinte e dois respondentes admitem que a demora no 

recebimento de tal incentivo muitas vezes dificulta o processo de plantação, pois os 

agricultores acabam não tendo o dinheiro para adubar a terra e/ou contratar o serviço 

terceirizado para plantar a mamona.  

Nesse sentido, observa-se que o incentivo, embora atrasado, dado pelo governo 

representa um dos fortes indicadores de permanência dos agricultores no PNPB. Junto a isso, 

observou-se pela fala do coordenador da COOCEPAT (E1), que muitos agricultores estão 

inseridos no projeto apenas pela ajuda fornecida pelo Governo e que, após recebimentodesta 

ajuda, não se comprometem no cultivo da mamona. 

 
Temos uma grande dificuldade devido aos incentivos não saírem na hora certa, e 
ainda a falta de consciência e compromisso de alguns produtores, pois existem 
muitos que só plantam por causa do incentivo do Estado. Esses são fatores que 
dificultam o andamento do programa, entende? [...] Dessa forma a gente está 
selecionando e excluindo aqueles que só querem receber o incentivo sem realmente 
plantar! Queremos pegar produtores que se preocupam em produzir e mostrem 
compromisso (E1). 
 
Muitos agricultores realmente não se comprometem com o programa. Eles recebem 
o dinheiro e não cumprem com a plantação e colheita da mamona. Talvez por conta 
da demora nos recebimento do incentivo ou porque ele não quer mesmo. Mas 
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percebemos que eles próprios desistem e saem do programa. Estamos nesse ano 
selecionando bem os que querem estar plantando a mamona (E2). 

 

De acordo com E1 e E2, nos últimos dois anos houve uma baixa na produção da 

mamona por parte dos agricultores cadastrados no programa nessa região. Os entrevistados 

relatam que em todo o município de Quixadá existem 1500 cadastrados no PNPB, porém 

apenas 700 agricultores conseguiram plantar e comercializar a mamona até esse ano de 2012. 

Sob essa perspectiva, pode-se traduzir que o incentivo por parte do governo acaba 

gerando uma situação de fragilidade e insegurança tanto para alguns agricultores, como para a 

agroindústria no andamento do PNPB. As dificuldades referentes à plantação da mamona 

pelos agricultores familiares foram apresentadas de maneira recorrente, seja pela demora de 

incentivo, seja pela falta de empenho dos agricultores no PNPB.  

Por conta disso, a estratégia adotada pela Petrobras para o cultivo da mamona para o 

ano de 2011/2012, foi fazer um mapeamento da região e acompanhar mais de perto os 

agricultores que estão conseguindo produzir a mamona e os que não estão, ou nunca 

conseguiram comercializar essa oleaginosa, desde que foram cadastrados no PNPB. Assim, os 

produtores que não assumem esse compromisso com o PNPB, são excluídos do programa, 

conforme afirmam os entrevistados E3 e E4: 

 

[..] os agricultores que não estão plantando e participando direitinho do PNPB, não 
estão contribuindo para o desenvolvimento e crescimento econômico da região. 
Assim, serão excluídos do programa (E3).  
 
Existem agricultores que não estão cumprindo as etapas do programa, por exemplo: 
recebem a ajuda em dinheiro e não plantam. Não se comprometem com a mamona e 
simplesmente abandonam, naquele período, o programa. Depois na época de prestar 
contas não aparecem. Às vezes penso que é uma “seleção natural”, ou seja, eles 
mesmos se excluem do processo (E4). 

 

Assim, pelas falas acima, reflete-se em quais pontos o PNPB está contribuindo para a 

inclusão social dos agricultores da região. Da mesma forma, que cabe analisar se as políticas 

de incentivo adotadas no PNPB estão baseadas nas esferas sustentáveis que discutem procurar 

melhorar a renda dos agricultores, induzindo a produção mais eficiente e o consumo de bens e 

serviços (MUNASINGHE, 2007).  

Cabe ressaltar que na literatura estudada sobre o desenvolvimento econômico, Sachs 

(2004), Bellen (2006) e Munasinghe (2007) afirmam que o modelo de crescimento econômico 

precisa estar conectado com o desenvolvimento ambiental e social. Os autores afirmam que o 

progresso econômico se dá de forma inclusiva, com a participação de todos, promovendo 
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oportunidades de renda e inserção nos mercados, por meio de investimentos e capacitações 

direcionadas ao desenvolvimento sustentável.  

Claro, Claro e Amâncio (2008) especificam que o acesso ao crédito e ampliação das 

receitas com a comercialização e prospecção de novos mercados são fatores que estão 

inclusos na dimensão econômica, e devem ser direcionados tanto às atividades da economia 

formal, quanto às informais, que fornecem serviços e ajudam no aumento da renda monetária 

e o padrão de vida dos indivíduos.  

Nesse contexto, perguntou-se aos sujeitos da pesquisa se recebiam algum tipo de 

ajuda— como participando do PNPB— de outros órgãos (EMATERCE, EMBRAPA, 

INSTITUTO AGROPOLOS etc.) ligados ao Governo.  Essa questão foi elaborada conforme a 

intenção da pesquisadora em visualizar o acesso ao crédito e investimento por meio dos 

órgãos ligados ao governo. 

As respostas apontaram que nenhum dos entrevistados recebe algum tipo de ajuda 

dos órgãos citados, o que pode ser evidenciado na fala do entrevistado (E6): 

 

Houve uma época em que recebíamos assistência técnica pela EMATERCE
3
, porém 

por motivos de má administração, dentre outros, agora não é mais. Ficamos apenas 
com a COOCEPAT, que é uma assistência técnica privada. [...] o Instituto 
AGROPOLOS atua em outros municípios aqui do Ceará, mas no Quixadá, não. 

 

Nesse sentido, evidenciou-se que o PNPB, nessa região, não engloba outros órgãos 

ligados ao Governo. A Petrobras contratou, por meio de uma licitação, a COOCEPAT 

(Serviço técnico), que é responsável pelo acompanhamento dos agricultores, e contratou 

também, por meio de processo licitatório, uma usina terceirizada (Usina Damião II) para fazer 

o processo de descascamento e esmagamento da mamona.  

O processo de descascamento e esmagamento da mamona é uma etapa que deveria 

ser desenvolvida pelos próprios agricultores familiares, no entanto, de acordo com E2,“eles 

não possuem os equipamentos necessários para a realização desta tarefa”. 

Portanto, para que essa reflexão a respeito dos investimentos direcionados ao 

desenvolvimento sustentável venha a ser evidenciados dentro do PNPB, perguntou-se a 

respeito da existência de treinamentos continuados, cursos e/ ou palestras voltadas para a 

produção consciente e sustentável do tratamento da terra para o plantio da mamona. Nesse 

quesito, contatou-se que todos os agricultores inseridos no PNPB recebem um treinamento 

                                                 
3 - EMATERCE é um órgão público estadual, de direito privado, sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria de 
Agricultura e Pecuária – SEAGRI, do Estado do Ceará (EMATERCE, 2009). 
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(explicação) inicial sobre a melhor forma de cultivar a mamona, o preparo do solo, calendário 

do plantio e colheita, processo de negociação e pagamento.  

 
Existe uma “explicação” para todos os agricultores logo que a gente entra no projeto 
da mamona. Essa explicação inicial é com os técnicos da COOCEPAT e eles 
explicam pra gente como devemos participar do projeto, plantar, quando devemos 
colher e a parte de negociação com a prefeitura e a Petrobras. Pelo que me lembro, 
quando entrei no projeto em 2009, os técnicos explicaram como preparar a terra e 
que essa plantação de mamona tinha que ser “casada” com o milho ou feijão. Isso, 
pra mim, é algo que ajuda na nossa subsistência, concorda? Acho que deva ser uma 
coisa consciente (E26). 
 
[...] a gente recebe umas explicações quando a gente se cadastra no programa da 
mamona. Os técnicos também acompanham a gente no roçado, mas visitam pouco, 
pois são muitos assentados para poucos técnicos. E quando eles vêm aqui, eles 
explicam pra gente como funciona o plantio da mamona, num sabe?! (E32). 
 
Logo no início, quando a gente se cadastra, tem explicações dos técnicos da 
COOCEPAT a respeito de como podemos plantar a mamona, colher e as formas de 
pagamento e negociação. Eles explicam direitinho e sempre quando dá, eles 
aparecem em nossas casas para fazer a medição das terras onde estão a mamona 
(E27). 
 

 

De acordo com E1, a Petrobras solicitou aos técnicos da COOCEPAT que 

aumentassem o número de visitas aos assentamentos e promovessem reuniões coletivas com 

todos os agricultores cadastrados para expor as dificuldades encontradas durante a plantação 

da mamona e promover orientações a respeito das metas e diretrizes do PNPB. 

Porém, percebeu-se que os treinamentos voltados para a educação ambiental não são 

aplicados, isso pode ser evidenciado nas falas dos entrevistados a seguir:  

 
Existem apenas acompanhamentos por meio de visitas dos técnicos da COOCEPAT 
aos assentamentos, para coletar dados a respeito da produção, e algumas 
dificuldades por parte dos produtores (E25). 
 
[...] os técnicos visitam agente e fazem a medição das terras para ver quanto estamos 
plantando de mamona, porém isso acontece com pouca frequência e, que eu saiba, 
nunca participei de treinamentos sobre educação ambiental. Apenas algumas 
explicações no início, de como plantar a mamona (E35). 
 

 

Portanto, percebe-se que o programa do PNPB demonstra uma fragilidade no quesito 

capacitação e desenvolvimento as famílias de agricultores naquela região do Quixadá – CE.  

Outro fator analisado, dentro da dimensão econômica, por Sepúlveda (2005) é a 

relação da capacidade produtiva com o potencial econômico das regiões e das microrregiões.   

Quando se fala de cadeias agroalimentares, o autor afirma que essa dimensão 

abrange técnicas e tecnologias específicas, tais como maquinaria e insumos modernos 
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utilizados na produção agropecuária e florestal. E que, adicionalmente, isso inclui tecnologias 

para a transformação, processamento e transporte. 

Nesse contexto, ainda na intenção de compor as informações sobre os investimentos 

por parte do governo dentro do PNPB aos agricultores familiares, dados referentes às 

condições e uso das ferramentas e maquinários utilizados para o plantio da mamona foram 

questões também evidenciadas. 

Perguntou-se quais ferramentas são utilizadas pelos sujeitos da pesquisa para o 

cultivo da oleaginosa. As respostas revelaram que todos os respondentes não possuem 

maquinário próprio (trator), pois o trator é fornecido (empréstimo) pela prefeitura de Quixadá.  

 

A prefeitura possui 5 tratores para atender em média 5 assentamentos, ou seja, 
praticamente 1 trator por assentamento e caso a prefeitura analise que precisa de 
mais tratores ela terceiriza esse maquinário (E2). 

 

Continuando sob as ferramentas e maquinários, percebeu-se que todos os sujeitos da 

pesquisa utilizam a enxada para preparar a terra. Acrescido a isto, percebeu-se que trinta e 

oito sujeitos possuem o cultivador, quinze possuem a matraca e apenas dez dos sujeitos da 

pesquisa possuem tração animal para ajudar no preparo do terreno (Tabela 5). 

 
Tabela 5 – Ferramentas e Maquinários 

Categorias Subcategorias Freq. 

Tipos de Ferramentas 

Enxada  40 

Cultivador 38 

Matraca 15 

Tração Animal 10 

Fonte: Elaboração própria mediante aos dados da pesquisa 

 

Além dos sujeitos da pesquisa não possuírem ferramentas modernas e de fácil 

utilização, 95% dos respondentes (Tabela 6) não recebem ou não dão manutenção em suas 

ferramentas. Portanto, nesse quesito, revelou-se que o PNPB não fornece manutenção as 

ferramentas dos agricultores participantes do programa, muito embora, a prefeitura do 

município de Quixadá conceda o empréstimo gratuito do trator para preparar o solo.  
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Tabela 6 – Manutenção nos instrumentos 

  

Categorias Subcategorias Freq. % 

Manutenção dos 
Instrumentos de 
Produção 
 

Sim 2 5,0 

Não 38 95,0 

Fonte: Elaboração própria mediante aos dados da pesquisa 

 

A Tabela 6 confirma que apenas 5% dos sujeitos da pesquisa, fazem manutenção de 

seus equipamentos, o que de acordo com E2, “muitas vezes pode dificultar no momento do 

preparo do solo”. Nesse sentido, cabe a reflexão a respeito do direcionamento dos 

investimentos, advindos do governo, que deveriam proporcionar melhorias nas ferramentas e 

condições de trabalho aos assentados. No entanto, tal carência leva a crer na existência de 

mais uma fragilidade dentro da dimensão econômica analisada. 

Para compor o bloco do aumento das receitas e comercialização do produto em 

novos mercados por meio do PNPB, perguntou-se a respeito à percepção do sujeito da 

pesquisa sobre o aumento da sua receita e da comercialização da mamona nessa região 

(Tabela 7). 

 

 Tabela 7 – Aumento das receitas e comercialização do produto 
  

Categorias Subcategorias Freq. % 

Receitas 
 

Sim 35 87,5 

Não 15 37,5 

Comercialização do 
produto 

Sim 38 95,0 

Não 02 5,0 

Fonte: Elaboração própria mediante aos dados da pesquisa 

 

De acordo com a Tabela 7, constatou-se que o aumento das receitas foi percebido por 

87,5% dos sujeitos da pesquisa e que 95% deles também identificaram que houve um 

aumento da comercialização da mamona na região (com todos os outros assentamentos 

juntos). Muito embora, nos assentamentos entrevistados, conforme E1, houvesse uma “quebra 

na quantidade de famílias que desistiram do programa ou não foram mais aceitos”. Segue 

trechos das falas dos sujeitos da pesquisa: 

 

[...] o aumento foi muito pouco, não sei nem te dizer em quantos por cento, mas o 
importante é que tivemos uma razão a mais para entrar no mercado e movimentar 
nossa agricultura, né?! Também junto a ajuda do bolsa família e o que consigo 
“apurar” na venda de verduras e no final consigo ter uma renda melhor (E16). 
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[...] eu sei que teve um aumento, sim! Uma “mixaria” de R$ 200,00 mais ou menos, 
mas também essa ultima safra de mamona foi pouca devido à seca que a gente ta 
passando agora. Não deu pra plantar muito e colher, isso prejudicou muito a gente, 
num sabe?! (E14).  
 
Depois da mamona eu senti que tive um pequeno aumento em minha renda, sim. 
Mas seria bem melhor aproveitado se fosse a plantação de algodão, pois o algodão é 
mais fácil de plantar e colher (E29). 
 
 

Durante a entrevista, percebeu-se que grande parte dos sujeitos da pesquisa gostaria 

que o algodão fosse aderido ao projeto nessa região, porém não foi identificado o motivo 

certo de tal oleaginosa não ser cultivada em Quixadá. Assim, todos os sujeitos da pesquisa 

fornecem seu produto (mamona), somente a empresa Petrobras Biocombustíveis, não 

podendo comercializar com outras empresas em outras regiões.  

 
Temos um contrato com a Petrobras e só podemos vender pra ela. Por isso não 
podemos comercializar a mamona com outras empresas e em e outras regiões (E28). 
 
[...] no momento que a gente entra no programa a gente fecha um contrato com a 
Petrobras e só podemos fornecer a mamona pra ela. Até porque ela é quem dá todo o 
apoio pra que esse projeto aconteça aqui na região, num é?! (E31). 

 

Nesse sentido, entendeu-se que os agricultores familiares comercializam apenas com 

a Petrobras Biocombustíveis, que mantém o monopólio desse mercado nessa região. Portanto, 

de acordo com Nunes (2004) e Kisil (2005), dentro do desenvolvimento sustentável há uma 

necessidade de se fazer uma conjuntura institucional voltada ao apoio de projetos 

sustentáveis: “[...] se o projeto permanece isolado e confiando a uma organização particular 

ou a indivíduos que são ‘donos’ dele, provavelmente terá menos chance de sustentabilidade” 

(KISIL, 2005, p. 145). 

Nesse caso, é importante enfatizar a questão defendida por esses autores em relação 

ao PNPB atender apenas a um determinado número de agricultores – que aparentemente estão 

no perfil exigido pelo programa – , bem como em relação a estes estarem condicionados a 

somente um tipo de negociação com uma empresa que monopoliza tal empreendimento. 

Até que ponto está ocorrendo realmente um desenvolvimento sustentável em nessa 

região, principalmente quando na literatura defendida por Sachs (2004) e Furtado (2003) 

revela a distinção do crescimento e desenvolvimento, afirmando que o crescimento sem 

desenvolvimento produz apenas mudanças quantitativas nos indicadores econômicos, tais 

como: renda per capita, produto interno bruto, taxa de inflação, câmbio etc? No entanto, o 
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desenvolvimento sustentável não pode ocorrer sem o crescimento econômico, já que este, por 

si só, não é capaz de garantir o desenvolvimento sustentável (SACHS, 2004).  

Nessa perspectiva, cabe a reflexão sobre o tipo de desenvolvimento que os sujeitos 

da pesquisa estão adquirindo dentro do PNPB, uma vez que o acesso a novos mercados,novos 

produtos, investimentos em treinamentos e tecnologias apresentam-se em processo de 

iniciação, contendo muitas “arestas” a serem lapidadas em torno da dimensão econômica.  

 

4.4.2 Dimensão social 

 

De acordo com Sepúlveda (2005, p. 45), a dimensão social apresenta-se como “[...] o 

conjunto de relações sociais e econômicas que se estabelecem em qualquer sociedade e cuja 

fundamentação é tão variada como a religião, a ética e a própria cultura”. O autor afirma que 

são essas relações que fundamentam o grau de acesso às diferentes formas do processo 

político regional e local. 

Nesse sentido, perguntou-se aos sujeitos da pesquisa sob a percepção em relação à 

melhoria nas condições de vida dos agricultores familiares depois da entrada no PNPB. De 

acordo com a Tabela 8, constatou-se que 62,5% dos respondentes concordam que houve uma 

melhoria, principalmente nas questões de poder negociar com uma empresa que é a Petrobras. 

Porém, o cultivo da mamona ainda é um processo considerado “complicado” na visão dos 

entrevistados e muitas vezes pode causar uma desmotivação por conta de atrasos, incentivos 

etc., como relatado anteriormente na dimensão econômica.  

 
Acho que teve uma melhora sim, até porque incentivou a gente a “prantar” mais 
milho e feijão, né? Movimentou mais a nossa agricultura e fez com que a gente 
participasse do projeto e vendesse mais para a Petrobras. Só que por outro lado, a 
mamona não é tão fácil assim como parece. Ela deixa a terra seca e depois de duas 
ou três vezes plantada acaba não prestando muito o solo (E23). 
 
A mamona tem ajudado a gente a plantar mais milho e feijão. É bom porque fez a 
gente conseguir plantar mais e colher mais também. E ajuda na renda da família. A 
mamona também solta um pó que “persegue” as vistas da gente e fica irritando 
muito (E19). 

 
 

De acordo com o entrevistado E19 além de plantar a mamona não ser um processo 

tão fácil assim, existe também uma dificuldade na hora da colheita. O “pó” produzido pela 

mamona é explicado pela EMBRAPA (2006), como a principal doença da mamoneira 

chamado de mofo-cinzento, sendo particular destrutiva quando o período de floração ou 

frutificação de uma cultivar coincide com condições climáticas ótimas ao desenvolvimento da 
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doença. O agente etiológico do mofo-cinzento da mamoneira é o fungo Amphobotrysricini, 

que afeta a planta em qualquer estágio de seu desenvolvimento, causando, inicialmente, 

pequenas manchas de coloração azulada, principalmente sobre inflorescências e cachos.  De 

acordo com a EMBRAPA (2006) as estratégias de manejo da mamona devem ser 

implementadas visando o retardamento do início da epidemia que nela ocorre, evitando assim 

a liberação de um pó que pode causar coceiras e irritabilidade quando o contato com olhos e 

pele humana. 

 

Tabela 8 – Melhoria nas condições de vida 
  

Categorias Subcategorias Freq. % 

Aumento de melhorias 
 

Sim 25 62,5 

Não 15 37,5 

Fonte: Elaboração própria mediante aos dados da pesquisa 

 

Porém, percebeu-se que 37,5% dos respondentes acham que não houve melhorias 

desde que entraram no PNPB e entendem que, conforme o respondente E32, “como a 

mamona é um processo novo, ainda estamos em processo de aprendizagem”. Portanto, ainda 

esperam que possam aprender mais sobre esse programa e aperfeiçoá-lo.  

Em contraponto aos 37% dos sujeitos da pesquisa que responderam não terem 

melhorias, o coordenador da COOCEPAT (E1) afirmou que o PNPB trouxe melhorias ao 

agricultor familiar, principalmente no aumento do cultivo de milho e feijão, pois a plantação 

consorciada com a mamona induziu mais ainda o aumento dessas culturas.  

 

Com certeza esse projeto veio pra acrescentar e hoje temos provas, principalmente 
no ano de 2011, pelos dados da Secretaria do governo do Estado, que naquele ano 
foi mais safra reta de feijão e de milho, pois a mamona está fazendo com que 
aumente a produção dessas culturas por ser uma produção consorciada. Então, o 
produtor não está diminuindo a produção de subsistência, pelo contrário, ele ta 
aumentando a sua produção. Isso prova que esse projeto veio para contribuir com o 
desenvolvimento da produção desses agricultores (E1). 

 

Na intenção de entender as relações sociais dos agricultores familiares e sua 

participação no PNPB, perguntou-se a respeito da existência de reuniões voltadas à integração 

dos agricultores no PNPB, no que diz respeito a poderem compartilhar suas experiências.  

De acordo com a Tabela 9, entendeu-se que existem reuniões (95%) entre os 

agricultores e os técnicos da COOCEPAT, e que essas reuniões têm intuito de esclarecer o 
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andamento do programa, bem como as estatísticas de quem produz ou não, conforme a fala do 

entrevistado a seguir:  

 
Geralmente nessas reuniões, que foram poucas até agora, a gente fica sabendo quem 
entrou no programa, quem saiu, como que estão plantando, se “ta” dando certo o 
plantio da mamona, se receberam os incentivos. [...] as reuniões são direcionadas 
para isso mesmo (E24).  

 

Ressaltando que o compartilhamento composto por confiança, cooperação, 

organização, participação social com aptidões comuns e complementares formam o capital 

social (MELO NETO; FROES, 2002) que trazem a dimensão social uma característica de 

“redes” advindas do capital social das localidades (FRANCO, 2005). 

 
Tabela 9 – Reuniões de esclarecimentos do PNPB 

  

Categorias Subcategorias Freq. % 

Reuniões 
 

Sim 38 95,0 

Não 2 5,0 

Fonte: Elaboração própria mediante aos dados da pesquisa 

 

Dessa forma, percebeu-se a integração dos agricultores no programa, trocando 

informações e discutindo os problemas enfrentados. Sugeriu-se que os sujeitos da pesquisa 

possuem um espaço para poder colocar seus anseios e percepções a respeito do andamento do 

projeto.  

Quando a gente entra no PNPB temos uma reunião como pessoal da Petrobras 
Biocombustíveis e os técnicos da COOCEPAT. Essa é a primeira reunião, depois 
temos uma reunião coletiva a cada safra, ou de 6 em 6 meses com os técnicos da 
COOCEPAT. [...] nessa reunião a gente pode falar o que ta achando do programa, 
quais dificuldades e como podemos ser ajudados (E35).  
 
[...] depois da primeira reunião que temos com a COOCEPAT, os técnicos visitam 
as nossas casas, pelo menos uma vez a cada 6 meses pra saber como está o processo. 
É assim que funciona! Participei de uma reunião com o grupo todo e os técnicos e 
nessa reunião eu pude falar alguns problemas em plantar a mamona. Mas até agora 
foi só uma vez que aconteceu essa reunião (E36). 
 
[...] já participei de umas duas reuniões com o grupo todo e os técnicos, mas foi 
somente para explicar novos processos e esclarecer dúvidas. Eles 
(COOCEPAT)estão querendo marcar por esses dias uma outra reunião com o grupo, 
pois esse ano a safra foi pouca (E21). 

 

Ainda sobre os tipos de “redes” expostas anteriormente, constatou-se que não 

existem cooperativas do biodiesel formadas dentro desses assentamentos, e quando 

questionados o porquê da não formação das cooperativas, muitos alegam que:  
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[...] não temos esse costume de cooperativa, aqui é cada um cuidando do seu 
mesmo! Nunca chegou até nós essa ideia. [...] existem cooperativas por aí de outros 
produtos, mas nós aqui no assentamento não costumamos fazer parte disso (E32). 
 
Em relação ao biodiesel, vindo da mamona, nunca vi cooperativas aqui. Sei que tem 
uma associação em outros assentamentos, mas aqui no Olivença, não. [...] acho que 
é da cultura da gente mesmo. Nós não temos esse hábito de ter cooperativas, pois 
cada um faz aquilo que pode fazer, além do mais o dinheiro aqui é pouco (E7). 

 

Cabe ressaltar que durante as entrevistas ouviu-se muito falar em uma cultura voltada 

mais para o cultivo de subsistência familiar individual, descartando o processo de 

cooperativismo, pois nessa região percebeu-se que não há ações voltadas à cooperação e à 

inovação, no intuito de buscar novos mercados e expansão de seus horizontes, por meio de 

formação de cooperativas ou redes grupais, conforme os entrevistados a seguir: 

 
“Muitos agricultores têm receios de antigos projetos de cooperativas que foram 
prometidos e nunca foram cumpridos nessa região” (E2).  
 
Penso que eles (agricultores) têm medo de participar de cooperativas e, mesmo, não 
há um interesse, por parte deles, pois a própria cultura não é de cooperar e sim de 
cada um cuidar do que é seu. Por serem pessoas bem simples, muitas vezes não 
entendem o sistema de cooperativas. Claro, deve existir outros fatores, mas não os 
conheço direito (E1). 

 

Essa afirmação confirma a alerta que Nunes (2004) faz a carência de elos entre os 

trabalhos em redes grupais e o mercado ou empresas, no intuito de comercializar um 

determinado produto ou serviço, assim como criar condições locais para estabelecer um 

comércio justo, advindo da própria comunidade. 

Além disso, o PNPB exige que os agricultores possam se adequar ao programa 

focado na produção da mamona, cumprindo prazos e alcançando resultados direcionados as 

metas demandadas pela Petrobras Biocombustíveis.  

Para Kisil (2005), a base institucional maior, com distintos proprietários do projeto, 

propicia mudanças estruturais mais sólidas e criam ambientes mais favoráveis ao 

desenvolvimento sustentável. Nessa perspectiva, Sepúlveda (2005) acrescenta que a dimensão 

social pode ser dividida em dois planos, que são: 1) a participação nos processos de tomada de 

decisão e a organização dos diversos grupos de interesses; 2) o tipo de força das interações 

entre a sociedade civil e os governos locais e regionais, bem como em outras instituições do 

setor público. 

No primeiro quesito, evidenciou-se que os sujeitos da pesquisa não atuam tomando 

decisões ao longo dessa cadeia, nem agem como cooperados; apenas cumprem metas, 

recebem orientações e algum tipo de acompanhamento técnico. Porém, caso não alcancem tal 
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resultado almejado pela Agroindústria, os recursos automaticamente são cortados e o 

agricultor passa a não participar do programa. Esse discurso pode ser percebido claramente 

durante a fala do E1 na discussão anterior sobre a dimensão econômica:  

 
Seguinte, a COOCEPAT está com 3 anos aqui em Quixadá, antes era a 
EMATERCE. Então, pra gente não adianta estar com um produtor que está com 4 
anos e não produz e diminui nosso resultado no final. Ele se cadastra, recebe a 
semente e não planta. Isso compromete nosso trabalho também. Percebo que 
automaticamente está sendo feita uma “seleção natural” do tipo; eles vão desistindo 
e a gente também não continua incentivando, pois eles não dão resultados. 
[...] Dessa forma a gente está selecionando e excluindo aqueles que só querem 
receber o incentivo sem realmente plantar! Queremos pegar produtores que se 
preocupam em produzir e mostrem compromisso. 

 

Essa discussão também discorre na dimensão política, quando Martins, Soler e 

Soares (2004) enfatizam que a questão política da sustentabilidade remete à cidadania que 

pode ser aperfeiçoada, principalmente quando o poder estatal adota o planejamento e a gestão 

participativa.  Para estes autores, a dimensão política deverá proporcionar a participação 

popular e despertar o sentimento de solidariedade entre as pessoas. Tais participações podem 

ser descritas como vital ao processo do desenvolvimento: “a participação organizada dos 

possíveis parceiros, por meio de foros, conselhos ou agências de desenvolvimento, tornou-se 

hoje vital” (INSTITUTO CIDADANIA, 2006, p.41). 

Outro fator discutido a respeito da dimensão social, mas que também se reflete na 

dimensão política, é abordado por Cassiolato e Lastres (2002, p.71) que alertam que “no nível 

local, muitas vezes, as grandes empresas – pelo seu peso econômico acabam sendo aquelas 

que de fato exercem a governança” nas localidades onde operam.  

Esta constatação remete a importância da Petrobras Biocombustíveis, como uma 

grande empresa que deve atuar com responsabilidade social e direcionar de forma positiva 

esta força no sentindo de contribuir para a prática da governança democrática. 

Por outro lado, evidenciou-se que nas reuniões realizadas pelos técnicos da 

COOCEPAT, há intenções de resolver os gargalos existentes no processo de cultivo da 

mamona, conforme o técnico da COOCEPAT,“porém isso ainda não demonstra consistência, 

uma vez que o programa se encontra em fase de adaptação” (E3). 

Mesmo com essas “arestas” em torno da rotatividade dos agricultores familiares, 

perguntou-se sobre a percepção no aumento de agricultores no programa. As respostas 

revelam que houve um aumento, em geral, no número de agricultores participando no PNPB 

(Tabela 10). 
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Apesar da sazonalidade por conta da seca ou de outros fatores que fizeram com que 
o agricultor desistisse de plantar a mamona, o número de famílias que ingressou nos 
últimos anos foi bem maior do que as que saíram (E3).  

 
 

 
Tabela 10 – Aumento dos agricultores no PNPB 

  

Categorias Subcategorias Freq. % 

Aumento 
 

Sim 36 90,0 

Não 4 10,0 

Fonte: Elaboração própria mediante aos dados da pesquisa 

 

Os resultados apontam que 90% dos sujeitos da pesquisa reconhecem que houve um 

aumento significativo na participação dos agricultores no PNPB. Isso se dá de forma 

gradativa, ou seja, de acordo com que o projeto vai amadurecendo as pessoas vão sentindo 

segurança em poder participar do mesmo.  

 
Em geral sim, tem aumentado, mas esse ano de 2012 devido a seca, muitos 
desistiram e não conseguiram plantar, por isso saíram do projeto. [...] o pessoal fica 
receoso, mas à medida que o projeto vai amadurecendo o pessoal vai acreditando 
mais, né?! (E23). 
 
Aqui no assentamento eu percebi que muitas pessoas entraram no programa da 
mamona.  Principalmente no início, quando tudo era novidade, mas depois, ao longo 
dos anos, algumas desistiram não puderam mais participar. Eles não conseguiam 
acompanhar as dificuldades que tivemos no início (E17). 
 
[...] sei que no início tivemos muitas dificuldades e ainda temos com atrasos de 
pagamentos, trator, seca etc. por isso muitos que entraram no programa já saíram. 
Mas no geral, percebo que tem muita gente aqui da região acreditando e 
participando do biodiesel. Espero que dê certo, mesmo! (E8). 

 

Concomitante a informação anterior, perguntou-se a respeito da percepção dos 

sujeitos da pesquisa em relação ao aumento de membros da família no PNPB (Tabela 11). As 

respostas revelaram que vinte e sete respondentes (67,5%) a família não participa mais do 

projeto, ficando o trabalho a cargo somente dos pais trabalhando no projeto. Todavia, dez 

sujeitos (25%) afirmaram que todos os membros da família ainda participam do projeto. 

Sendo que, apenas um (2,5%) sujeito afirmou que um tio participa com ele no projeto do 

PNPB e dois responderam que outros membros tais como genros, noras, namorados etc. se 

incluem nesse processo. 
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Tabela 11 – Aumento dos membros da família no PNPB 
  

Categorias Subcategorias Freq. % 

Membros da família 

Todos os membros 10 25,0 

Apenas os pais 27 67,5 

Tios e sobrinhos 1 2,5 

 
Outros 

2 5,0 

Fonte: Elaboração própria mediante aos dados da pesquisa 

 

Ainda de acordo com a Tabela 11, percebeu-se que, apesar de o número de 

participação dos chefes da família ser maior (27), a participação dos membros da família, bem 

como tios e outros, no PNPB, alcança os níveis exigidos pela dimensão social no que tange a 

inclusão social e geração de emprego e renda aos membros da família (SACHS, 2004; 

SEPÚLVEDA, 2005; MUNASINGHE, 2007). 

Posterior à evidenciação da inclusão social e geração de emprego, foi revelado que 

trinta e seis sujeitos da pesquisa (90%) concordaram que não houve um aumento na renda 

familiar, contrastando com 10% que afirmaram obter algum tipo de aumento na renda após 

aderir ao PNPB. (Tabela 12).  

 

Tabela 12 – Aumento na Renda 
  

Categorias Subcategorias Freq. % 

Renda familiar 
 

Sim 4 10,0 

Não 36 90,0 

Fonte: Elaboração própria mediante aos dados da pesquisa 

 

[...] tivemos mais despesas contratando terceirizados para o processo de cultivo da 
mamona, do que o lucro em si. Essa historia de ficar contratando gente e alugando 
ferramentas para plantar é que dificulta todo o processo (E28). 
 
Não sei se realmente tive um lucro (coisa alta) isso não!. Mas a mamona ajudou um 
pouco a complementar a nossa renda. Mesmo com as dificuldades que enfrentamos 
(atrasos nos pagamentos etc.). Porém quero pensar que daqui pra frente a gente 
possa ganhar mais, pois já sabemos com trabalhar com a mamona, né? (E13). 
 
 

Dessa forma, leva a pensar nas condições de desemprego e de privações que os 

sujeitos da pesquisa e seus familiares possam encarar nessa região. Alguns chegaram a 

afirmar que tiveram mais despesas para plantar a mamona, por meio de contratações 

terceirizadas etc., do que lucro na colheita e negociação final com a Petrobras. 

Nessa perspectiva, analisou-se também o acesso aos planos de saúde, assistência 

médica e odontológica, porém constatou-se que nenhum dos sujeitos da pesquisa possui plano 
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de saúde, nem acesso a planos odontológicos, pois, conforme E6, “somos atendidos pela a 

agente de saúde que, vez por outra, passa nos assentamentos para fazer uma visita no local”. 

Contudo, cabe a reflexão dos “links” entre as ações obtidas no PNPB e os principais 

fatores abordados na literatura sob a dimensão social. Evidenciou-se falhas também na 

dimensão social, principalmente nas questões de redução da pobreza social, aumento da 

renda, direito de participação (empowerment), à qualidade de vida individual e comunitária, 

bem como o acesso a saúde e bem-estar (FURTADO, 2003). 
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4.4.3 Dimensão ambiental 

 

De acordo com Sachs (2004) e Bellen (2006), a dimensão ambiental traz como uma 

preocupação principal os resultados dos impactos da atividade humana sob os ecossistemas e 

alerta para o respeito à capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais.  

Para Sepúlveda (2005, p. 53), a dimensão ambiental surge da “hipótese de que o 

futuro depende da capacidade que tenham os atores institucionais e os agentes econômicos 

para conhecer e manejar de maneira integral, segundo uma perspectiva de longo prazo, seu 

acervo de recursos naturais renováveis e seu meio ambiente”. Ou seja, o autor caracteriza essa 

dimensão pelo manejo racional dos recursos naturais.  

Para compor essa ideia, perguntou-se sobre a existência de algum processo de 

reciclagem e reutilização dos recursos no plantio da mamona, bem como treinamento 

ambiental e técnica de manejo no cultivo da mamona. 

As respostas revelam que trinta e seis sujeitos da pesquisa (90%) desconhecem 

algum tipo de processo que venham a reciclar o que já foi utilizado para o plantio da mamona 

(Tabela 13).  

 
[...] o único processo que vejo é o seguinte: no início que nos cadastramos no PNPB, 
os técnicos explicaram dizendo que temos que adubar o solo antes de plantar. Isso já 
sabemos, né? Então, nos disseram que devíamos tirar o caroço da mamona e 
arrancar o tronco também. Em seguida, vem o trator e mistura tudo “incorpora 
tudo”, e só depois voltamos a plantar. Esse é o processo que conhecemos para tratar 
a terra (E22).  
 
O único processo que sei é de como tratar a terra para plantar milho e feijão. Depois 
veio a mamona, masnão é tão diferente assim das outras plantações. Pelo menos eu 
acho isso! Mas não conheço nenhum processo vindo do programa da mamona que 
recicle ou reutilize os recursos no plantio (E12). 

 
 

O que os sujeitos da pesquisa conhecem é a forma como já vem plantando na sua 

agricultura de subsistência, e o que eles “adotam” como treinamento ambiental (95%) são as 

orientações iniciais fornecidas pelos técnicos da COOCEPAT no ato do fechamento do 

contrato. (Tabela 13) 
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Tabela 13 – Reciclagem, Reutilização e Treinamento Ambiental 
  

Categorias Subcategorias Freq. % 

 
Reciclagem e 
reutilização 
 

Sim 4 10,0 

Não 36 90,0 

Treinamento Ambiental 
Sim 38 95,0 

Não 2 5,0 

Fonte: Elaboração própria mediante aos dados da pesquisa 

 

Em relação à técnica e manejo, todos concordaram que a explicação inicial fornecida 

pelos técnicos da COOCEPAT já incluem o processo de orientação para o bom cultivo da 

mamona.  

Por outro lado, quando se questionou a respeito da percepção de alguma mudança no 

solo após o cultivo da mamona, as respostas revelaram que trinta e seis sujeitos da pesquisa 

(90%) perceberam mudanças significativas no solo. (Tabela 14). 

 
[...] depois da segunda vez que colhi a mamona e tirei o tronco, percebi que a terra 
ficou mais seca e que tinha que usar mais adubo. Assim temos que usar bem mais 
adubo e isso custa um valor alto, por isso acho que não é tão vantajosa assim a 
mamona (E27).  
 
Penso que apesar da mamona já ser uma planta que aguenta o calor aqui do sertão, 
ela ainda assim, dá trabalho pra plantar e colher. Principalmente porque depois que a 
gente tira a mamona, a terra fica mais seca, só aquela poeira (E14). 
 

 

Conforme a Tabela 14, percebeu-se que apenas quatro sujeitos da pesquisa não 

reconhecem que o solo não mudou muito com o cultivo da mamona. Outro sujeito da pesquisa 

afirmou que “sempre que tiramos alguma planta, temos que adubar e preparar a terra de novo, 

é sempre assim” (E23). 

 
 
Tabela 14 – Mudança no solo 

  

Categorias Subcategorias Freq. % 

Percepção da mudança 
no solo 
 

Sim 36 90,0 

Não 4 10,0 

Fonte: Elaboração própria mediante aos dados da pesquisa 

 

No quesito de leis ambientais, percebeu-se que todos os sujeitos da pesquisa 

reconhecem a existência de leis ambientais que proíbem as queimadas e degradações 

ambientais, conforme relatos abaixo: 
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 [...] sempre recebemos visitas de fiscalização da SEMACE

4
, IBAMA

5
, que proíbem 

queimadas nessa região. Por isso a gente também fica de olho em quem faz essas 
coisas, pois só prejudica nosso ar, né?! (E26). 
 
Os técnicos da COOCEPAT explicam muito pra gente que não devemos fazer 
“coivaras” na nossa plantação, pois além de poluir o ar, estraga o solo e não é bom 
pra saúde dos nossos filhos devido toda a fumaça que provoca (E11). 
 
Muitas vezes vejo o pessoal da SEMACE e do IBAMA, por essa região e quando 
eles pegam alguém ilegal eles multam mesmo. Por isso é que a gente sempre é 
alertado para não destruir a mata com queimadas (E34).  
 
 

Sob esta ótica, pode-se entender que as políticas de desenvolvimento ambiental 

adotadas no PNPB ainda estão em processo de desenvolvimento, muito embora exista, desde 

o início do Programa, uma preocupação nas diretrizes que levam a uma boa conservação e 

tratamento do solo para o cultivo da mamona. 

Contudo, cabe ressaltar que as diretrizes que norteiam tal programa precisam estar 

mais alinhadas às categorias do desenvolvimento ambiental, que constituem a proteção da 

biodiversidade, do uso eficiente dos solos, do tratamento de resíduos e efluentes, do controle 

das emissões poluentes, da preservação das fontes e mananciais, preservação dos ecossistemas 

naturais, recuperação de áreas degradadas e do combate ao desmatamento (SACH S, 2004). 

 

4.4.4 Dimensão política  

 

Sachs (2004) atenta que a dimensão política apresenta-se como o centro do processo 

de instauração do modelo de desenvolvimento sustentável. Ou seja, é um instrumento 

necessário para fazer as coisas aconteceram.  

Para Teixeira e Morato (2004) a dimensão política trata do processo de construção da 

cidadania, visando a garantir a plena incorporação dos indivíduos ao processo de 

desenvolvimento da sustentabilidade econômica.  No entanto, para que o processo 

desconstrução da cidadania ocorra, é necessário – segundo Barros (2007)— a participação e 

envolvimento das comunidades nesse processo, principalmente assumindo um papel de 

                                                 
4SEMACE – É um órgão do governo que objetiva fiscalizar o meio ambiente urbano e rural, a fim de evitar a 
degradação ambiental e aplicar aos infratores as penalidades previstas na legislação vigente, garantindo que os 
recursos naturais sejam explorados racionalmente, visando diminuir a ação predatória do homem sobre a 
natureza (SEMACE, 2012).  
5 IBAMA - É o órgão executivo responsável pela execução da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), 
instituída pela lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e desenvolve diversas atividades para a 
preservação e conservação do patrimônio natural. 
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protagonista no que concerne ao desenvolvimento sustentável, pois pressiona a agenda 

governamental para a formulação de novas políticas públicas. 

Nesse contexto, os resultados da pesquisa indicam que todos os sujeitos entrevistados 

não conseguiram visualizar investimentos em projetos sociais por parte do Governo do 

Estado. 

 
[...] apenas há muita promessa de novas formas de comercializar um produto, 
plantar, irrigar etc., mas um projeto que ajude no “ganha-pão” isso não. [...] o PNPB, 
se não me engano, é um projeto voltado pra nós agricultores, mas não sei até 
agora..., não tem gerado muito lucro pra gente (E21). 
 
Desconheço algum tipo de projeto social, vindo da mamona, aqui pra região. O que 
sei mesmo é que esse negócio da mamona veio pra complementar a nossa renda. 
Isso escuto dos técnicos toda vez (E28). 
 
O que mais se fala aqui pra gente é que esse programa (PNPB) veio pra nos ajudar 
na renda da gente. Aproveitar que a gente já planta milho e feijão e acrescentar a 
mamona. E sempre fazemos a mesma coisa: _ planta, cultiva, colhe...! É isso! Não 
conheço mais nada além desse trabalho no biodiesel (E30).  

 

Assim, percebe-se pelas falas acima, que há uma fragilidade na comunicação e 

percepção dos agricultores em relação às diretrizes do PNPB.  

De acordo com Rodrigues (2007, p. 10) as diretrizes são: 1) “a geração de emprego e 

renda, especialmente no campo, para a agricultura familiar, na produção de matérias-primas 

oleaginosas, e; 2) concessão de incentivos fiscais e implementação de políticas públicas 

direcionadas a regiões e produtores carentes, propiciando financiamento e assistência técnica 

e conferindo sustentabilidade econômica, social e ambiental à produção do biodiesel”.  

Dessa forma, cabe uma reflexão a respeito não só do processo de assimilação dos 

sujeitos da pesquisa em relação ao PNPB, mas de que forma as diretrizes do projeto estão 

sendo transmitidas por parte dos técnicos e responsáveis, aos agricultores familiares. Quais as 

estratégias para conduzir tal processo e quais os principais assuntos abordados nas reuniões de 

esclarecimento com os agricultores familiares?  

Outro ponto discutido dentro da dimensão política é a questão das parcerias que o 

governo firma com empresas locais para desenvolver projetos voltados ao social. Os 

resultados dessa questão apontam que todos os sujeitos da pesquisa desconhecem essas 

parcerias.  

 
[...] pois a única empresa que se instalou aqui no Quixadá para o projeto da mamona 
foi a Petrobras Bicombustíveis. Pelo que sei, a Petrobras também contratou, por 
licitação, uma mini usina, “Usina Damião II”, para descascar e esmagar a mamona. 
(E20). 
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Que eu saiba a Petrobrás é a única empresa aqui da região e é ela que faz todo o 
processo aqui com a gente, desde o início. Tem uma mini usina que a Petrobras 
contratou para descascar a mamona, mas o resto eu não conheço outras parcerias 
(E10). 

 

De acordo com Franco (2000) para que um processo de desenvolvimento local seja 

reconhecido comosustentável, deve conter um conjunto de práticas políticas e sociais e de 

radicalização da democracia e cidadania para além das práticas econômicas. Portanto,percebe-

se que o PNPB possui uma fragilidade no processo de parcerias institucionais voltadas para o 

desenvolvimento sustentável dos agricultores locais dessa região.  

Para Martins, Soler e Soares (2004), a dimensão política deverá proporcionar a 

participação popular e despertar o sentimento de solidariedade entre as pessoas. Tais 

participações podem ser descritas como vital ao processo do desenvolvimento: “a participação 

organizada dos possíveis parceiros, por meio de foros, conselhos ou agências de 

desenvolvimento, tornou-se hoje vital” (INSTITUTO CIDADANIA, 2006, p.41). 

Nesse contexto, os resultados da pesquisa indicam que todos os sujeitos entrevistados 

não participam de movimentos sociais voltados para o desenvolvimento sustentável, bem 

como não existe um comitê ou associação que ajudem no processo de participação de projetos 

ligados à mamona.  

 
 
[...] apenas temos um representante de cada assentamento, que, de vez em quando, 
nos passa alguma informação. Mas não existe uma associação, aqui no 
assentamento, que lute pelo direito de todos e reivindique melhorias pra nós nesse 
projeto (E8).  
 
Olha, eu sei que tem um representante do assentamento e que ele participa das 
reuniões com os técnicos. Desconheço se existe alguma associação aqui ligada ao 
biodiesel (E16). 

 

A Tabela 15 aponta que vinte e oito respondentes (70%) reconhecem que não 

possuem autonomia para expor suas ideais e insatisfações com o PNPB, o que reforça a 

afirmação dos entrevistados acima. 

 
Nas reuniões que temos, geralmente não falamos muito, apenas é o que “Eles” 
determinam e pronto. Pra mim ta bom, né?! Tendo o que comer e a ajuda (incentivo 
em dinheiro) aparecendo, o resto ta de bom tamanho! (E22). 
 
Foram poucas reuniões até agora e percebo que eles querem que a gente fale, mas 
ainda não fomos atendidos como gostaríamos. Ainda existe muito atraso nas 
atividades aqui. Estamos esperando que algumas mudanças como incluir mais 
tratores venha a acontecer (E33). 
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Percebe-se, portanto, na fala do E22 o que foi discutido no início do perfil 

sociodemográfico em relação à percepção de alguns agricultores que, veem no incentivo dado 

pelo governo uma boa oportunidade de continuar no programa, mostrando a fragilidade, por 

parte do agricultor, em perceber outras mudanças e oportunidades que o programa pode 

proporcionar e beneficiar aos assentados.  

 

Tabelas 15 – Autonomia dos agricultores familiares 
 

Categorias Subcategorias Freq. % 

Autonomia para expor 
ideais 

Sim 12 30,0 

Não 28 70,0 

 Fonte: Elaboração própria mediante aos dados da pesquisa 

 

Em contrapartida, doze sujeitos da pesquisa (30%) reconhecem que possuem certa 

autonomia para expor suas opiniões no PNPB, podendo, assim, interagir de uma forma mais 

“verdadeira em relação às dificuldades enfrentadas no processo da mamona” (E7). 

Concomitante a esse processo, durante a pesquisa perguntou-se sobre a presença de 

líderes comunitários e se algum dos entrevistados já teria liderado alguma vez nos 

assentamentos. As respostas revelam que todos reconhecem que existe um líder 

(representante) em cada assentamento, mas que os próprios respondentes nunca lideraram.  

 
[...] conhecemos um representante do assentamento, mas não sei te dizer o que ele 
faz exatamente. Aqui vivemos cada um na sua casa, e passamos a ter um pouco mais 
de reunião depois que o projeto da mamona chegou (E27). 

 

De acordo com Teixeira e Morato (2004) a incorporação dos indivíduos ao processo 

de desenvolvimento da sustentabilidade econômica, por meio da liderança comunitária, 

associações e movimentos sociais que visam uma gestão eficiente dos recursos em geral, é 

que promove a construção da cidadania nos moldes da dimensão política. Contudo, pode-se 

entender que o PNPB, nessa modalidade (dimensão política), apresenta ainda “arestas” que 

impedem o desenvolvimento local de uma forma mais sustentável. 

 

4.4.5 Dimensão territorial 

 

Para Sachs (2004) a dimensão territorial possui relação com a distribuição espacial 

dos recursos, das atividades realizadas e das populações existentes num determinado local, 
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microrregiões ou unidades demográficas, no sentido de demarcar o território para além das 

esferas social, ambiental, econômica e cultural.  

Nesse contexto, Sepúlveda (2005) explica que quando aplicados os processos típicos 

de desenvolvimento, em quaisquer de suas dimensões, trazem também as diversas relações de 

força entre os atores existentes nessas localidades. Esses atores são representados por 

sindicatos, partidos políticos, jornais, rádios, igrejas etc. que trazem a cultura local arraigada 

em seus valores e crenças (BARROS, 2007).  

Nesse sentido, perguntou-se aos sujeitos da pesquisa sobre a existência de algum 

programa advindo do PNPB, direcionado a agricultura familiar e que valorize a cultura local. 

As respostas revelaram que todos os sujeitos da pesquisa desconhecem algum programa dessa 

natureza, a partir do PNPB. 

 
[...] temos a festa do assentamento, a missa e a quermesse, mas isso tá ligado ao 
nosso plantio de subsistência e não ao PNPB. [...] recebemos, às vezes, homenagem 
dos próprios assentados pra quem produziu mais milho, feijão etc. (E32). 
 
Todo ano fazemos a festa do aniversário do assentamento e sempre tem premiações 
pra quem produziu mais milho, feijão etc. Temos a festa do milho também onde tem 
teatros, peças feitas com os próprios agricultores e brincadeiras para os nossos 
filhos. A festa é sempre muito boa! (E7). 
 
Sei que existe a festa da mamona em outros municípios, mas aqui no nosso 
assentamento ainda não vi. Talvez tenha algum dia, né? Mas temos a festa do milho 
com quermesses, comidas e premiações. Sempre fazemos uma cota para participar 
da festa (E11). 

 

Para os discursos acima, cabe a reflexão da fragilidade do PNPB em não investir em 

programas de motivação ligados a cultura local. Observou-se que, durante a entrevista, alguns 

agricultores manifestaram o desejo de poder comemorar uma safra melhor da mamona e, por 

conta disso, poder receber prêmios, comemorar e ser reconhecido.  

Corroborando com o exposto, Sachs (2004) afirma que a relação de forças e trocas 

que surgem da analogia desses atores impulsiona o desenvolvimento das atividades 

produtivas sustentáveis. Isto é, a articulação política institucional de arranjos produtivos, em 

num determinado espaço territorial, também contribui para o fortalecimento, a 

competitividade e a sobrevivência destes empreendimentos. 

Para essa questão, a pesquisa indicou que todos os sujeitos entrevistados 

desconhecem a existência de algum projeto que envolva a participação e integração das 

comunidades locais para o desenvolvimento local sustentável.  

 



110 
 

[...] nós aqui, alguns na verdade, participam da mamona apenas. Outros não deram 
certo no programa por algum motivo e não continuaram. [...] não temos um projeto 
que envolva a participação de todos (E32).  
 
Gostaria muito que tivesse mais movimentação de projetos que envolvessem todos 
os agricultores do assentamento, mas, além do pessoal não se envolver muito, não 
existe um investimento maior, por isso fica difícil também (E12). 

 

 Cabe ressaltar que Sachs (2004), aborda, no contexto dessa dimensão, a necessidade 

de equilíbrio entre a inovação e a tradição, preservando a autonomia da elaboração de um 

projeto próprio de desenvolvimento sustentável. Assim, o autor defende a ideia de incluir 

raízes endógenas nos processos de desenvolvimento sustentável, de forma que o respeito à 

diversidade cultural das comunidades seja considerada no desenho dos projetos 

 
[...] nós aqui só “prantamos” para sobreviver mesmo. Vez por outra, a gente vende 
na feira do assentamento, pois a cidade fica longe e não temos como levar o produto 
até lá. Nesse assentamento não temos outras culturas artesanais (E24). 
 
Não costumamos comercializar muito nossos produtos, pois a gente planta pra 
comer mesmo, num sabe?! O que a gente quer é que tenha comida na mesa todos os 
dias, e um lugar pra morar e cuidar dos nossos filhos. Fico até satisfeito em saber 
que o governo tenta nos ajudar, embora tenha tantas dificuldades (E36). 

 

Sepúlveda (2005) acrescenta a importância de se visualizar cenários territoriais, isso 

porque viabiliza a incorporação de uma lógica de economias de escala para determinadas 

atividades produtivas. No espaço microrregional, a população cresce, se desenvolve, se 

transforma e se relaciona por meio das suas atividades produtivas e econômicas.  

Nesse ponto, a pesquisa revelou que todos os sujeitos reconhecem que o PNPB não 

incentiva a cultura de outras produções artesanais, além das oleaginosas; no máximo, apenas 

incentiva na plantação consorciada com o milho e feijão. Portanto, percebe-se a fragilidade 

que o Programa possui em valorizar e incentivar a propagação da cultura local visando o 

desenvolvimento territorial sustentável.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta seção, a partir dos resultados analisados, busca-se responder a pergunta de 

pesquisa proposta, que trata de saber qual a influência do PNPB na Agricultura Familiar, sob 

a perspectiva do Desenvolvimento Sustentável Local. Esta questão foi respondida por meio do 

atendimento dos objetivos geral e específicos definidos previamente, e descritos a seguir. 

O objetivo geral se propunha a analisar a agricultura familiar, inserida no PNPB na 

região do Quixadá estado do Ceará, a partir das dimensões do desenvolvimento sustentável 

local. Tal análise foi considerada a partir da avaliação de Sachs (2004) sobre o modelo de 

desenvolvimento sustentável, que consiste num modelo baseado no progresso simultâneo das 

suas cinco dimensões: econômica, social, ambiental, política e territorial. 

Dessa forma, a pesquisa teve como primeiro objetivo específico descrever a atuação 

da agricultura familiar na Cadeia Produtiva do Biodiesel (CPB) no estado do Ceará. Nesse 

quesito, evidencia-se que a agricultura familiar, dentro da CPB no Quixadá-CE, enfrenta 

problemas que se iniciaram desde questões administrativas e burocráticas advindas do início 

da implantação do PNPB nessa região, estendendo-se a questões técnicas voltadas aos 

cuidados com a aplicação e manuseio da oleaginosa. 

Em seguida, os objetivos específicos se basearam nas seguintes questões: a) 

identificar as melhorias econômicas propiciadas à agricultura familiar, a partir do PNPB na 

CPB; b) analisar as consequências, no âmbito social, à agricultura familiar, a partir das ações 

adotadas pelo PNPB; c) verificar, no contexto ambiental, as estratégias e práticas adotadas 

pelo PNPB voltadas à agricultura familiar; d) identificar, no âmbito político, ações 

implantadas pelo PNPB destinadas à agricultura familiar e, e) analisar as consequências, no 

âmbito territorial, à agricultura familiar a partir das ações adotadas pelo PNPB. 

Então partiu-se dos seguintes pressupostos: a) no contexto da dimensão econômica, o 

PNPB contribui para a agricultura familiar, no acesso a créditos, investimentos para a 

modernização de transporte, tecnologia de produção, ampliação de receitas, comercialização 

e prospecção de novos mercados; b) o PNPB possibilitou uma maior inclusão e o 

incremento da qualidade de vida dos integrantes do programa; c) o PNPB, sob o prisma 

ambiental, contribuiu para melhorias dos processos produtivos; d) o PNPB, sob o âmbito 

político, manteve uma governança democrática, promovendo participação das comunidades 

locais e incentivando as lideranças na construção da cidadania na agricultura familiar e; e) o 

PNPB, sob o prisma territorial, preservou a importância das manifestações locais, culturais, 
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respeitando seus valores, crenças e rituais, mantendo o equilíbrio entre inovação e tradição 

na agricultura familiar. 

Os resultados econômicos permitem entender que as atividades do PNPB, na região do 

Quixadá –CE, apesar de sofrerem demora em alguns processos de investimentos, tais como: 

tecnologias, maquinários, ferramentas e incentivos financeiros para o cultivo da mamona, os 

agricultores reconhecem que há um esforço, embora a passos lentos, do Governo em propiciar 

uma maior geração de renda aos agricultores nessa região. 

Isso pode ser identificado através das ajudas financeiras fornecidas pelo Governo para 

os agricultores cadastrados no PNPB e que estão comprometidos com o cultivo consorciado 

da mamona nessa região.  

Criticamente, torna-se necessário repensar a forma como os incentivos financeiros, 

motivados pelo Governo, alcançam os agricultores, ou seja, não limitar a participação dos 

agricultores no PNPB sem antes aplicar programas de capacitação, treinamentos, 

acompanhamentos e supervisões mais direcionadas e com mais frequência nos assentamentos.  

Percebeu-se que no decorrer dos anos, devido às dificuldades enfrentadas, houve um 

aumento e depois uma diminuição do número de agricultores familiares participantes do 

PNPB. Nesse processo alguns fatores foram identificados, tais como: demora na chegada dos 

incentivos financeiros, demora nos maquinários, falta de capacitação dos agricultores, falta de 

chuva etc.  

Nesse sentido, sob o olhar do desenvolvimento sustentável local, entende-se que tais 

fatores acabam trazendo fragilidades e gerando insegurança na continuidade dos agricultores 

nesse processo, contribuindo, assim, para um “distanciamento” dos objetivos do PNPB junto 

aos agricultores. 

No âmbito social, percebeu-se que o PNPB permitiu a inclusão de alguns agricultores 

no mercado de fornecimento da mamona, porém foram evidenciados gastos com a 

manutenção e manuseio dessa oleaginosa, podendo acarretar a falta de continuidade dos 

agricultores em tal processo.   

Sob o prisma ambiental, entendeu-se que o PNPB contribuiu para melhorias dos 

processos produtivos, principalmente por trazer a cultura da plantação consorciada (milho, 

feijão etc.), juntamente com o uso de maquinários, adubos etc. Porém, devido aos processos 

administrativos burocráticos, esses fatores acabam gerando “entraves” na continuidade das 

atividades no cultivo da mamona nessa região.  
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Contrastando o pressuposto sob o âmbito político, percebe-se que a falta de uma 

gestão participativa e a criação de um ambiente propício que possibilite trabalhos em redes 

grupais, cooperativas e elos entre trabalhadores e o mercado dificultam ainda mais o processo 

de desenvolvimento sustentável local. 

 Outro ponto de reflexão se dá no processo de adequação dos agricultores ao PNPB e 

não o contrário. Tal afirmação revela um descompasso entre os interesses dos agricultores e 

os interesses do PNPB deixando à margem questões sociais e culturais que recaem sobre os 

valores locais, a cultura local e os costumes.  

Essa adequação discorre sobre as diretrizes ambientais que norteiam o PNPB, 

entendendo-se que tais diretrizes precisam estar mais alinhadas às categorias do 

desenvolvimento sustentável local, focando também a questão ambiental que constitui a 

proteção da biodiversidade, uso eficiente dos solos com melhor conservação e tratamento para 

o cultivo da mamona. 

A evidenciação da preocupante fragilidade no processo real de desenvolvimento 

frente aos cenários nacional e nordestino repercute na sinalização de que as políticas 

implantadas pelo PNPB – aos agricultores familiares considerados nesta pesquisa – estão 

sendo executadas de maneira insatisfatória, uma vez que o acesso a novos mercados, novos 

produtos, investimentos em treinamentos e tecnologias apresentam-se em processo de 

iniciação contendo muitas arestas a serem lapidadas em torno das dimensões do 

desenvolvimento sustentável local. 

 Por fim, conclui-se que as diretrizes que norteiam o PNPB na região do município do 

Quixadá – CE possuem fragilidades (citadas anteriormente) no alinhamento e enquadramento 

das dimensões do desenvolvimento sustentável local. Nesse sentido, faz-se necessário a 

criação de políticas que incentivem não somente a produção da mamona, mas a motivação da 

cultura local, a parceria e participação de todos nas tomadas de decisão, o envolvimento do 

PNPB, e ainda que a agricultura de subsistência passe a ser vista e investida para se 

transformar em uma agricultura sustentável. 

Uma das contribuições desta pesquisa foi a verificação, – a partir da análise das 

entrevistas, da existência de relações entre categorias de diferentes Dimensões do 

Desenvolvimento Sustentável Local e o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel – 

PNPB.  
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Os vínculos entre alguns itens das Dimensões econômica, social, territorial, 

ambiental e política constituem-se numa matriz de interações entre a viabilidade do programa 

e o impacto que ele pode gerar em diversas áreas ligadas à agricultura familiar.  

Tendo em vista alguns estudos produzidos sobre as Dimensões do Desenvolvimento 

Sustentável Local, ligados à geração de energia renovável, em especial, ao biodiesel, 

recomenda-se a realização de novas pesquisas sobre as energias renováveis a fim de que 

novas metodologias sejam empregadas nos dados fornecidos, aperfeiçoando-se a sua 

interpretação. 

Esta pesquisa encontrou algumas limitações, tais como a ausência de levantamento 

de dados junto a agricultores familiares que já saíram do PNPB, no intuito de obter 

informações vistas de outros ângulos. Outro elemento dificultador é oriundo da própria 

abrangência e complexidade das definições e significados das dimensões analisadas, o que 

pode ter gerado um viés na coleta e interpretação dos dados.  

Considerando que a academia tem o dever de contribuir, não somente com 

discussões já consolidadas, mas principalmente, contribuir para o desenvolvimento da 

sociedade e suas novas questões, tomou caráter relevante a apresentação de sugestões para a 

condução de próximas pesquisas, a saber: 

• Verificar e avaliar o impacto do PNPB em outras dimensões (cultural, 

ecológica etc.) mencionadas na literatura e que não foram adotadas nesta 

pesquisa; 

• Analisar os dificultadores / potencializadores de práticas de organização 

social, redes sociais, cooperativas e liberdade e participação nos projetos de 

Desenvolvimento Sustentável Local. 

• Construir metodologias de aferição da viabilidade econômico-financeira, 

específica para análise de crédito dos projetos ligados ao Desenvolvimento 

Sustentável Local. 

• Descrever a formação, liderança, cultura, valores e crenças dos grupos que 

participam do PNPB.  

Assim conclui-se o presente trabalho, esperando ter contribuído não somente para a 

comunidade científica, mas para a sociedade civil detentora dos direitos e deveres para um 

mundo mais sustentável.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO A COOPERATIVA 
CEARENSE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTENCIA TÉCNICA – 

COOCEPAT. 
 
Entrevista semiestruturada      Data __/ __/ ____ 
Nome: 
Escolaridade: 
Vínculo institucional: 
Cargo: 
Área de atuação:  

 
1) Explique como você percebe o Programa do Biodiesel – PNPB, no Brasil? 
2) E no Ceará, como você percebe a implantação do PNPB? 
3) Quais são os principais atores da Cadeia Produtiva de Biodiesel (CPB) no Ceará e como 

eles estão se articulando? 
4) Existe algum “gargalo” nessa cadeia? Quais? 
5) Quais as principais matérias-primas fornecidas pelo Estado aos agricultores pertencentes 

ao PNPB? 
6) O Governo tem incentivado a CPB no Ceará? Como?  
7) Quais outros órgãos de pesquisa estão envolvidos no desenvolvimento dessa cadeia? 
8) Quem são os agricultores que participam do PNPB nessa região? 
9) Como você percebe a participação e a importância dos agricultores familiares na cadeia 

do biodiesel no Ceará? 
10) Em relação aos produtores rurais, você percebe alguma mudança ocorrida após a 

inserção do PNPB no Estado? 
11)  Existem cooperativas envolvidas no processo do PNPB no Ceará? Quantas e quais são? 
12) Qual a importância das cooperativas para a CPB e para os produtores rurais no Ceará? 
13) Como você percebe o relacionamento dos produtores rurais e agroindústria no Ceará? 
14) Qual a importância das cooperativas para a CPB e para os produtores rurais no Ceará? 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS AGRICULTORES FAMILIARES 
LIGADOS A CADEIA DO BIODIESEL NO CEARÁ. 
 
Entrevista semi-estruturada      Data: __/__/____ 
 
BLOCO 1 – PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO 

1. Sexo (  ) Masculino  (  ) Feminino 
2. Idade ___ anos 
3. Escolaridade: ____________ 
4. Há quanto tempo você está nesse assentamento? 

( ) há mais de 20 anos ( ) de 10 a 15 anos ( ) 9 a 3 anos  (  ) outros_____________. 
5. Como é constituída a sua renda mensal? 

( ) até 2 salários mínimo  ( ) até 1m salário mínimo ( ) outros ___________  
6. Você recebe o bolsa família? 

( ) sim  ( ) Não 
7. O que você planta atualmente? 

( )milho  ( )feijão ( ) mandioca ( ) hortaliças  ( ) outros ____________________ 
8. Quantos hectares são plantados? 
9. ( ) até 6ha  (  ) 5ha a 4ha  ( ) 3ha a 2ha  ( ) abaixo de 1ha____________________ 
10. Quais os tipos de oleaginosas você cultiva para a produção do biodiesel? 

( ) Mamona  (  ) Girassol  (  ) algodão  (  ) outros_____________ 
11. Quais os principais fatores que te fez entrar nesse processo? 

( ) melhorar a renda ( ) novas oportunidades de negócio ( ) inclusão dos membros familiares  (  
) outros _________________. 

12. Quais as principais dificuldades encontradas para continuar no programa do biodiesel? 

BLOCO 2 – DIMENSÃO ECONÔMICA   

 Investimento em infraestrutura 
 
1.O governo do estadoinfluencia no processo de cultivo e armazenamento das oleaginosas? 
(  ) SIM   (  ) NÃO  Explique: 
 
Acesso ao crédito  
 
2.Você recebe alguma ajuda de outros órgãos (EMATERCE, EMBRAPA etc.) ligados ao 
governo para participarem do PNPB? 
( ) SIM  ( ) NÃO, Se sim, quais? 
 
Racionalidade do sistema de produção e consumo de bens e serviços 
 
3.Existe alguma aplicação de treinamentos continuados, cursos ou palestras voltadas para a 
produção consciente e sustentável no tratamento da terra para o plantio da mamona?  
(  ) SIM   (  ) NÃO, Se sim, quais? 
 
Modernização dos instrumentos de produção 
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4. Você possui maquinário próprio ou de fácil acesso para a preparação da terra? 
( )SIM  (  ) NÃO,  Se “ não” como você prepara a terra? 
 
5. Você percebe que suas ferramentas para produção do plantio das oleaginosas estão em 
perfeito estado de uso?(  ) SIM  (  ) NÃO 
 
Investimento em pesquisa científica, tecnologia e maquinário para processamento 
 
6. Quais as ferramentas você utiliza para o plantio das oleaginosas? 
 
Aumento das receitas 
 
7. Você percebe que obteve algum lucro, nos últimos 2 anos, com a venda da mamona?  
( ) SIM  (  ) NÃO  Se Sim, em quantos %?  
 
Aumento da Comercialização 
 
8. Nesse período em que você está participando do PNPB, você percebe o aumento da 
comercialização desse produto? 
( ) SIM  (  ) NÃO  Se Sim, em quantos %? 
 
Prospecção de novos mercados 
 
9. Quais as empresas que você fornece seu produto (mamona, algodão etc)?  
___________________________________________________________________ 
 
10. Você conseguiu fornecer para outras regiões?  
( ) SIM  ( ) NÃO    Se Não, por quê?  
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BLOCO 3 – DIMENSÃO SOCIAL 
 
Organização social 
 
1. Você percebe que houve uma melhora nas condições de vida dos agricultores familiares 
depois da entrada no PNPB?  
(  ) SIM  (  ) NÃO,  Se Sim, de que forma? 
 
Direito à participação 
 
2. Existem reuniões de integração com participação, troca de informações, dúvidas e etc.entre 
os agricultores familiares no Programa do Biodiesel?  
(  ) SIM  (  ) NÃO Se sim, como se desenvolve esse processo? 
 
Capital social e redes sociais 
 
3. Existe cooperativas ligadas a agricultura familiar que atuam no PNPB?  
(  ) SIM (  ) NÃO,  Se sim, quais? Se não, por quê? 
 
Inclusão social 
 
4. Nos últimos dois anos, você percebeu o aumento de agricultores familiares no Programa do 
Biodiesel? (  ) SIM  (  ) NÃO 
 
Geração de emprego e renda 
 
5. Atualmente quantas pessoas da sua família trabalham com você no PNPB? 
( ) todos os membros ( ) apenas os pais  (  )tios e sobrinhos  (  ) outros __________ 
 
Redução da pobreza e equidade social 
 
6. Você percebe mudanças positivas em sua renda desde que entrou no PNPB? 
(  ) SIM  (  ) NÃO ,  Se sim, quais?  
 
Educação, saúde e qualidade de vida 
 
7. Você possui algum plano de saúde ou orientação para o cuidado com a saúde de sua 
família? 
(  ) SIM (  ) NÃO Se sim, qual?  
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BLOCO 4 – DIMENSÃO AMBIENTAL 

 

Redução e reciclagem de recursos 

1. Existe algum processo de reciclagem e reutilização dos recursos no plantio da mamona? 
(  ) SIM   (  ) NÃO   Se Sim, como acontece?  
 
Gestão ambiental 
 
2. Existe algum processo de educação (treinamento) no tratamento da terra para o plantio das 
oleaginosas? (  ) SIM  (  ) NÃO  Se Sim, quais? 
 
3.Existe alguma técnica implantada para o manejo do plantio e colheita das oleaginosas?(  ) 
SIM  (  ) NÃO  Se sim, quais? 
 
4.Você consegue perceber alguma mudança no solo depois de começar a cultivar a mamona?(  
) SIM  (  ) NÃO  Se sim, quais? 
 
Regulamentações legais 
 
5. Existe alguma lei de proteção ambiental para o plantio das oleaginosas (  ) SIM  (  ) NÃO 
Se sim, quais? 
 
BLOCO 5 – DIMENSÃO POLÍTICA 
 
Governança democrática 
 
1. Você percebe que o Governo do Estado investe em projetos sociais ligados a agricultura 
familiar?(  ) SIM  (  ) NÃO Se sim, quais são os projetos? 
 
2. O governo possui alguma parceria com as empresas locais para a implantação de projetos 
sociais?(  ) SIM  (  ) NÃO Se sim, quais são as empresas? 
 
Construção da cidadania 
 
3.A agricultura familiar participa de algum movimento ou projeto ligado ao desenvolvimento 
sustentável (  ) SIM (  ) NÃO,  Se sim, quais? Se não, por quê? 
 
4.A agricultura familiar possui algum canal de comunicação, associação, comitês etc. que 
ajude no processo de participação da mesma em projetos ligados a comunidade? 
(  ) SIM (  ) NÃO,  Se sim, quais? Se não, por quê? 
 
Liberdade, autonomia e liderança comunitária 
 
5. Você percebe que tem autonomia para expor suas ideias e suas insatisfações com a 
agricultura familiar no Quixadá? ( ) SIM  (  ) NÃO  Explique. 
 
6. Você já liderou algum projeto ligado a agricultura familiar? 
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( ) SIM  (  ) NÃO  
BLOCO 6 – DIMENSÃO TERRITORIAL 
 
Importância das manifestações culturais, valores e crenças 
 
1.Existe algum programa (dentro do PNPB) direcionado a agricultura familiar que valorize a 
cultura local? (  ) SIM  (  ) NÃO Se sim, quais são? 
 
2.Você percebe que os programas ligados à agricultura familiar preservam a cultura, valores e 
crenças da região? (  ) SIM  (  ) NÃO Explique. 
 
Criação de cenários e integração regional 
 
3. Existe algum projeto que envolva a participação e integração das comunidades locais para 
o desenvolvimento local sustentável? (  ) SIM (  ) NÃO,  Se sim, quais? Se não, por quê? 
 
Arranjos produtivos e equilíbrio entre inovação e tradição 
 
4.Existe alguma associação ou grupo ligado a agroindústria para dar suporte a agricultura 
familiar no plantio e cultivo da mamona? (  ) SIM  (  ) NÃO Se sim, quais são? 
 
Incorporação das soluções endógenas 
 
5. A agricultura familiar consegue produzir produtos artesanais ou diversos além das 
oleaginosas? (  ) SIM  (  ) NÃO Se sim, quais são? Se não, por quê? 
 
Obrigada! 
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Entrevista na casa do agricultorfamiliar

Plantação consorciada (mamona e milho) 

Agricultorfamiliar colhendo algumas mamonas 
devido a seca desse ano de 2012

FOTOS DOS AGRICULTORES NOS ASSENTAMENTOS 

 

Entrevista na casa do agricultorfamiliar Agricultorfamiliar respondendo o questionário 
da presente pesquisa. 

Plantação consorciada (mamona e milho)  

colhendo algumas mamonas 
devido a seca desse ano de 2012 

Orientação dos técnicos da COOCEPAT aos 

agricultores do PNPB. 131 
 

FOTOS DOS AGRICULTORES NOS ASSENTAMENTOS  

 

 

respondendo o questionário 

Orientação dos técnicos da COOCEPAT aos 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Preparo da terra com ajuda de um animal 

Negociação dos agricultores com a Petrobras 
para a compra da mamona . 

Coordenador e Técnicos da COOCEPAT 
ajudando na venda da mamona à Petrobras.

Preparo da terra com a ajuda de um trator Preparo da terra com ajuda de um animal  

Negociação dos agricultores com a Petrobras Caminhão utilizado para transportar a 
mamona. 

Coordenador e Técnicos da COOCEPAT – 
ajudando na venda da mamona à Petrobras. 

Comercialização da mamona com casca.
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Preparo da terra com a ajuda de um trator  

Caminhão utilizado para transportar a 

da mamona com casca. 


