
ii	1
	

C, 1 V w 114P1

Uma solução para geração de emprego e renda

ir 'irw

MO

.



1 expediente 1

Essa publicação é uma iniciativa do
Deputado Estadual Carlos Gomes - PT/MG.

Colaboradores:
Pedro Cornonian
Eliete Munhoz
Eduardo Dumont
Ilustração: Henrique Caricatura: t)uke

Tiragem: 20 mil exemplares
Projeto Gráfico: Vitória Comunicação Estratégica



/í.

APRESENTA 0110	 2

A ampliação das políticas de inclusão do Governo do Presidente Lula tem
sido fator de verdadeira transformação social em nOSSO país.

Inclusão que não significa ampliar políticas compensatórias, mas é deter-
minada por ações que viabilizam, através das políticas públicas de gover-
no, a criação de empregos, a geração e a distribuição de renda e possibili-
tam o associativismo, para permitir uma vida digna a milhões de brasileiras
e brasileiros, excluídos da cidadania.

Uma das ações do Governo Federal de maior alcance e que, com certeza,
mudará a face do nosso país é a POLÍTICA DE DIVERSIFICAÇÃO DA
MATRIZ ENERGÉTICA, com investimentos políticos e financeiros na
produção do biodiesel.

A iniciativa de implantar o PROGRAMA NACIONAL DE PRODUÇÃO E
USO DO BIODIESEL (PNPB) vai gerar muitos empregos, melhorar bas-
tante as condições de vida da população envolvida e contribuirá para iro-
mover o desenvolvimento nacional. Exigirá a implantação de obras de
infra-estrutura, propiciando a geração e a distribuição de renda e riquezas.

Além disso, promoverá amplas possibilidades aos trabalhadores e produ-
tores rurais que trabalham com programas de agricultura familiar.

Este material foi organizado de forma didática e contém várias infor-
rnaçÓes úteis que envolvem o tema.
Não pretende esgotar o assunto, mas
contribuir para tornar o debate possível
entre homens e mulheres da cidade e do
campo, interessados em novas alternati-
vas de trabalho e sobrevivência dignos.

CARLOS GOMES
DEPUTADO ESTADUAL
PT-MG
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SOBRE O NOVO
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OLÁ! VAMOS APRESENTAR

A VOCÊ INFORMAÇÕES SOBRE
O QUE É O BIODJESEI., SUA
IMPORTÂNCIA E COMO ELE É
PRODUZIDO. SE AO FINAL DA
LEITURA VOCÊ AINDA TIVER DÚVIW
E QUISER SABER MAIS, ENTRE EM

CONTATO COM O NOSSO GABINETE
E TEREMOS O N'LkIOR PRAZER EM
ORIENTAR TODOS OS INTERESSADO5
NO ASSUNTO.

1) OQUE É O BIODIESEL?

É um Óleo combustível produzido a partir de plantas oleaginosas, por
exemplo, o pinhão manso e a mamona. Também pode ser produzido
a partir da utilização do óleo comestível usado em restaurantes, bares
e lanchonetes no preparo de frituras.

ÓLEO	 FILTRAGEM	 BIODIESEL
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Lembramos que esse óleo vem sendo jogado,
permanentemente, nos esgotos e torna-se um
grande poluidor da rede sanitária urbana.

O biodiesel será usado em automóveis, caminhões,
ônibus, tratores, geradores, caldeiras e motores em geral
que, hoje, consomem o óleo diesel derivado do petróleo.

2) QUE BENEFÍCIOS O
BIODIESEL TRAZ PARA A
NATUREZA?
Ele é bem menos poluente que o diesel do petróleo. Produz
muito menos fuligem, não aumenta o índice de CO 2 (gás car-
bônico) e outros poluentes que estão presentes na nossa
atmosfera, tornando o ar ruim para a nossa respiração e para
a vida do planeta.

Além do mais, é um combustível produzido a partir de uma
fonte renovável (bioniassa) que são nossas plantas e, sendo
assim, poderemos sempre produzi-lo sem causar danos à
natureza.

3) POR QUE O BIODIESEL?
Porque ele exige pequenas alterações nos motores para
funcionar bem.

O nosso sistema de transporte de carga e
passageiros é baseado em caminhões e ônibus
a diesel principalmente; então podemos uti-
lizá-lo sem maiores problemas nos
motores que temos hoje.
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Excelente! Tanto que
os primeiros
motores movidos
a Óleo fun-
cionavam C()ifl
Óleo de amen-
doim. Qualquer
motor que hoje
funciona a
diesel pode
operar com a
mistura do
biodiesci ao diesel do
petróleo. sendo dltie, em
alguns países, a proporção
dessa mistura já chega
a 13% de biodiesel.

Estamos falando de ônibus urbanos, caminhões, tratores, caldeiras,
máquinas industriais e geradores a diesel, pois o biodiescl tem a mesma
qualidade e eficiência do diesel do petróleo, até mesmo quando
utilizado puro, SCfl1 mistura nenhuma.	 A

Ele é mais seguro de ser armazenado, transportado e usado,
pois tem menor risco de explosão.

Para a produção do biodiesel é preciso utilizar urna h(a
quantidade de etanol (álcool) - que o Brasil tambúm
P rodu / com fa ri tira.

4) ELE É BOM PARA
O MOTOR?
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5) QUE BENEFÍCIOS
ESSE PROGRAMA TRAZ
PARA OS nu ir

PRODUTORES?

Se nós adotarmos um modelo
de produção e beneficia incuto
do biodiesel que não admita a
concentração nas mãos de
poucos agricultores e usinas.
vamos dar um grande passo para
a consolidação desse programa
que busca, em primeiro lugar,
a geração de emprego e renda.

Existem, ainda, várias possibilidades de produtos e negócios gerados na
produção do biodiesel: o resíduo das sementes esmagadas para a extração
cio óleo, após a retirada de toxinas presentes, é usado como adubo orgânico

ou como ração animal.

SEMENTES

	

GUCERINA	ESMAGADAS
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SABÃO	 ADUBO RAÇAL

Para virar biodiesel, extrai-se do óleo
a glicerina, que deve ser aproveita-

da para a produção de gás
combustível em biodigestores
ou ser utilizada nas fábricas
de sabão.

Observe que todos
os produtos gera-

dos têm merca-
do garantido.
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6) QUAIS AS VANTAGENS
DO BIODIESEL?

Além do aproveitamento total da planta, a
principal vantagem é a geração de empregos
em grande escala para pequenos agricultoR'
e cooperativas. Salientamos que, para o País.
é muito importante o êxito desse programa,
porque deixaremos, daqui a algum tempo,
de importar petróleo, mantendo, L1(111i fl()
Brasil, nossas reservas monetárias - o que.
por Si SÓ, jiistiúca essa iniciativa.

Para o meio ambiente, embora no esteja
isento de causar alguns danos, haverá um
ganho de qualidade do ar, pois polui muito
menos e não aumenta a quantidade de CO2
(dióxido de carbono) que é, hoje, o grande
vilão do efeito estufa - aquele efeito de aque-
cimento cio Planeta Ferra causado pela
emissão de gases poluentes.

Para as comunidades locais, será de extrema importância. un ind
torno de um projeto único de construção de cidadania e riqueza, através
cia possibilidade de se viver com maior qualidade.

7) QUE CONDIÇÕES FORAM DADAS
PARA GARANTIR O MERCADO?

O Governo brasileiro já aprovou uma lei que obriga as distribuidoras de
combustível a misturar, no mínimo, 2% de biodiesei ao diesel cio petróleo
(obrigatório a partir de 2008). A partir de 2013, esse índice crescerá para 5%.

Lr



Nada impede que essa proporção na mistura seja aumentada em função
cia escassez, do alto preço cio petróleo no mercado mundial, do arrocho

imposto pelo Protocolo de Kyotto (acordo
internacional para a redução cia emissão de

ri p.çeç rn1iint	r1p 2 ncid1e q ue o
ODUÇAO EBIODIESELJ , ,,	 '

1 1u!	ii	 .

de litros de diesel por ano. Disso, 2°/à
io cerca de 800 milhões de litros. lèmos

Produzir essa quantidade só para aten-
r à lei. E mais: as cooperativas rurais
utflitlo floS motores e veículos de

ua propriedade.

8) VAI TER MERCADO
PARA COMPRAR TANTO

ÓLEO?

Sim e muito mais!
Grande parte do

1	 ('lCO diesel usado
vem dos países

arabes, uma região
em conflito perma-

nente, o que tem eleva-
do os preços para

valores não aceitáveis;
estima-se que, em

2010, estaremos com o
)etróleo a U$100 (cem dólares)

o barril. O mundo inteiro vai
oinprar biodiesci - isso, se sobrar!



9) EM QUE ESSE
PROGRAMA VAI MELHORAR A
ATUAL SITUAÇÃO DO PAÍS?

Esse programa vai propiciar ao Brasil a redução de imj)Or-
taço (te petróleo e representará nova opção de renda
para cerca de 250 mil famílias de agricultores.

Além disso, a possibilidade de se ter um programa de
impacto regional de Sucesso é muito grande e não
podemos perder essa chance de mudar para melhor,
você não acha?

O flOSSO Estado apresenta características demográficas
(concentraçào de pessoas) próprias para pequenos e
médios cultivos. As comunidades estão carentes de um
bom programa de geração de emprego e renda no campo.
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10) COMO É PRODUZIDO
O BIODIESEL?

O biodiesel tem as seguintes etapas para ser produzido:
plantio, colheita, espremedura, degomaqem, armazena-
menro, produção do óleo na usina de hiodiesel,
distribuição e consuir	L	(Iiiç , I inwi

"cadeia de produção.

Em cada uma dessas etapas vao ser gerado,
inúmeros empregos.



PLANTIO: diversos Órgãos
cio Governo têm estudos que
indicam a melhor opção por
região, depois de analisar o
terreno, a água disponível, a
quantidade de sol incidente,
dentre outras características do
local.

Tudo isso para buscar o melhor
aproveitamento do plantio, além das
condições das sementes disponíveis,
adubo, terras, gente, ou seja, tudo o
que é exigido para obter-se a melhor
produtividade.

A produtividade - se tratarmos apena
das duas principais oleaginosas em
questão - é, cio pinhão manso, de 5700 a
7000 kg/ha (quilos por hectare) e a da mamona, de 1500 a
1800 kgha. O pinhão manso é planta perene e nativa em Minas Gerais e
tem menos necessidade de água. A mamona precisa ser renovada e impor-
tada de outras regiões e tem maior necessidade de água.

COLHEITA: nessa etapa, temos para algumas oleagi-
losas a utilização de mão-de-obra intensiva (caso

pinhão manso) em outras temos também
liso intensivo, mas com possibilidade de

1 ecanização (caso cia mamona).
intão, caberá aos cooperados decidirem
qual O tipo de planta seria melhor
para aquela região.

De acordo com Pesquisas
de órgãos governamentais,

o pinhão manso apresenta
produtividade bem

naior e emprega bem
lis pessoas.

NZ



ESPREMEDuRA: há possibilidade de serem implantadas umdades, por
cooperativas ou por grupos de produtores, que façam essa etapa e que
também realizem a fase seguinte, entregando, a unia unidade de fil)ri-
cação de biodiesel, o óleo já decjomado.

DEGOMAGEM: esse processo é necessário para a retirada da "(loma" que
está no óleo in natura e é realizado com a aplicação de um acid (geral-
mente nítrico) e água; em seguida, centrifugamos e pronto. está sem a
"goma". Existe uni problema, ainda sem solução economicamente viável,
que é o reaproveiramento dessa goma". Mas isso será, naturalmente,
resolvido.

ARMAZENAMENTO: 1)( )dern os ter algumas  unidades
de armazenainento, tanto cio cjrào (tIIfltO do óleo,
nas duas etapas - o que Pode estabilizar
a manutenção dos preços de vencia. Normalmente,
S() usados tanques construídos em aço inox e que
tém boa prescrvaç() durante médio tempo.

PRODUÇÃO NA USA DE BIODIESEL: é nessa
ise que a glicerina é retirada do óleo. Ela exigirá

uma maior organização dos produtores, porque será
preciso investi menu) em tecnologia.

Existe a previsão de que, no futuro, tenhamos  dois tiOOS de
compradores: um de grande porte (Perrobias. Shell,
lexaco, por exemplo) e outro de pequeno porte, qu
os demais consumidores, como aconteceu com o
Pro-Álcool.

bem mais interessante preparar-se para vendei-
para os dois grupos, pois, assim, evitaremos a
concentração em um ou outro segmento, O
para qualquer tipo de negócio, não é
recomendável.

lomando-se corno base o que iá acontece em
outros países, as usinas variam de porte depen-
clendo do tamanho das comunidades e da distá
cia dos principais centros consumidores. Assim,
podem variar de capacidade para produzir de 200.
300 e até 500 litros por hora - tamanhos adequaJ
às comunidades mais comuns presentes em Minas
Gerais.

O rocesso é simples e exige a adição de uma base feita (h.
hft ráxido de potássio (KOH) ou hidróxido de sódio (\aOH
juntamente com álcool - etílico ou metílico.

r., -
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Em seguida, ocorre urna reação química chamada transesterificaço - é
quando, então, o óleo inicia o processo de transformação em combustível.
Logo após, é lavado e desacidi fica cio, transformando-se em biodiesel.

11) QUE INDÚSTRIAS E OPORTUNIDADES
VÃO SER POTENCIALIZADAS COM A
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA?

É importante lembrar que, com a implantação do programa de biodiesel,
serão proporcionadas várias possibilidades de desenvolvimento, mas cada
uma dentro (Ia sua especificidade, 0(1 seja:

nos locais onde a atividade principal for o plantio, teremos

• mão-de-obra intensiva para o plantio e a colheita:
• armazenamento;

• transporte do óleo;
produção de artesanato e fabricação

rnup i	partir cio tronco da mamona
onde esta for a planta escolhida):

e-obra para o esmagamento;
ução de ração animal;
odução de adubo orgânico;
ultiv() de hortas e outras lavouras

para utilização do adubo:

nos locais onde a atividade princi-
pal for a usina de biodiesel

• ca ininhões para transportar álcool,
base e grãos da oleaginosa (logística
de insurnos):
empregos diretos;

indústria de sabão e sabonete
jlicerina);
tdústria de qualificação de combustível;
diçôes de infra-estrutura para

ibuição do óleo;
;tores para a fabricação de biogás.

Im



12) COMO É PosstvEl
PARTICIPAR DESSE

	
FF-

PROGRAMA DO GOVERNO
BRASILEIRO?
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Você pode entrar nesse negócio tão importante para
Minas e o Brasil. Associar-se em cooperativas é a melhor
escolha. Criá-la para buscar 110 mercado produtores de
semente, compradores do óleo e de equipamentos pata
P t( )C1 u / i - lo.

Em seguida. buscar nos orgàos dos (jovernos estadual e
federal os programas de desenvolvimento para plantio do
pinhão manso, da mamona e outras l)lafltaS oleaginosas.

13) COMO O DEPUTADO
CARLOS GOMES ESTÁ ATUANDO
NESSE PROGRAMA?

O nosso mandato coletivo já está trabalhando!

Como vocé ' iu, o Governo brasileiro está ill)OStandO no
desenvolvimento cio nosso país com responsabilidade
e traduzindo esse desenvolvimento em políticas
públicas que produzem riquezas, geram empregos.
distribuem renda, promovem o cooperativismo
e, mais ainda, não destroem o nosso meio
ambiente.



É importante que o Estado ('c
Minas Gerais e os municí-
pios que podem ser benef-
ciados com esse programn
se adaptem, o mais rápid
possível, a essa nova renh-
dade.

O deputado Carlos Gornes
apresentou, no dia 21 de
outubro de 2005, na Assemblé
Legislativa, um Projeto de Lei
o hiodiesel em nosso Estado.

PROJETO DE LEI N2 2767/ 2005 publicado no Diário do
Legislativo em 29/10/2005.

"Institui a POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO
À CADEIA PRODUTIVA DE BIODIESEL como alternativa
de combustível renovável no Estado de Minas Gerais".

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 Q - Fica instituída a POLÍTICk 1)0 BIOI)IESEL no Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único - Entende-se por biodiesel o biocombustível derivado
de biomassa renovável para U50 em motores a combustão interna
ou para outro tipo de geração de energia, que possa substituir
parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil.

Ari. 2 - São objetivos da POLÍTICA l)E BIODIESEL
do Estado de Minas Gerais:

- diminuir a emissão de gases poluentes;
II - gerar oportunidades de trabalho e renda;
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III - potencializar o uso de combustíveis
renováveis no Estado;
IV - tornar o Estado um pólo de difusão
e pesquisa sobre combustíveis
renováveis.

A rt. 3Q - A partir desta data é facultado ao
lstado de Minas Gerais, na proporção
adequada ao propósito desta lei
e dentro das condições de produção de
biodiesel no Estado, promover a utilização d'
oleo combustível misturado ao bndiesel em
veículos de Stt1 frota, e Sol) sua concessão,
na forma a ser regulamentada pelo Poder
Executivo.

Ari. 4() - Em cumprimento á legislação
federal específica e (lesta lei.
o Poder Executivo do Estado de Mino
Gerais promoverá. no prazo de ceni
e oitenta (180) dias, as adequações
necessárias nos contratos de
concessão e de prestação de serviç(
do transporte de carga. passageiro
e de serviços do Estado ou sob sua

1	 1
sera obritórw a ou si ora de Oo de
biodiesel ao óleo diesel collsunlid() pela
frota de transporte de carga e de passai:
qerenciada pelo Governo cio Estado de Minas
Gerais ou sob efeito de concessão do mesmo.
l'aragrafo) único - o percentual de que trata
o caput será de 10%. a partir de junho de 2013.



Art. 6 - Esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação.

Art. 7Q - Revogam-se todas as disposições
em contrário.

Belo Horizonte, 20 de outubro de 2005.

CARLOS GOMES - DEPUTADO ESTADUAL - PT / MG

DA, TRABALHARÁ NA
ÇÃO DAS SEGUINTES

ICIATIVAS:

1- estimular as comunidades locais
a se organizarem em cooperativas
para facilitar o acesso ao programa;
2- ajudar na articulação dos sindi-
catos e dos pequenos proprietários
ui-ais com informações e propi-

ciando, juntamente com as enti-
dades empresariais e de
rabalhadores, a realização de
rninários, palestras e cursos
e temas ligados ao biodiesel;
ribuir na mobilização das
:les para facilitar a orga-
ilogo entre os
ie o programa

se implante no menor espaço de tempo
possível;

15



4- l)1Dfllt>VCr, juntamente Com ( ) \ Gs. prefeituras e cfirnaras, Cursos,
palestras e seminarros sobre gestão, organização de cooperati\ as e
ca )acitaçfr( ) para d ca P' ação de recursos,
5- propor e participar de aucliencias publicas wohrc hiodiesel:
6- muar, iii rito ao Governo do Evado, para que Seja in melhoradas as
vias de acesso nas áreas envolvidas:
7- apresentar propostas de altclaçã() à legislação 1 ributá ria de forma
a permitir isenção de impostos estaduais para a fabricação do
biodiesel, desonerando a produção proveniente da agricultura familiar:
8- estimular a Constituição de consórcios intiiiicipais com iliCcili iVO

do Governo estadual para in estimenO s no a rmaienamenl( L

pt(>(l1!Çà() de óleo e degoma;
9- propor alternar ivas que permitam ao Governo estadual criar linhae.
de crédito junto ao Bl)\IG para o financiamento da produção ria
agricultura timiliar. permitindo utili,.ar o Fundo (k .,k\-al.

CONTE CONOSCO

Sabemos que o mais importa nr e para
que esse programa dê certo é a sua
participaçfu. Se você quiser fazer alguma
Sugestão, obter alguma i riformação.
po imover algum debate sobre esse tema.
ciii te em CL )ntat() conosco. Esta mos a sua
disposição.

CARLOS GOMES
DEPUTADO ESTADUAL
PT-MG
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