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Nos últimos anos surgiram varias iniciativas no marco regulatório para
intensificar as energias renováveis no nível nacional e internacional. Em de 23 de Abril
de 2009, por exemplo, o Parlamento Europeu publicou a Diretiva 2009/28/CE sobre
Energia renovável, em inglês a Renewable Energy Directive (RED), que propôs
adicionar 10% de combustível com origem em fontes renováveis aos combustíveis
convencionais até 2020 (E10). A expressiva demanda global por etanol e diesel vegetal
causada por esta diretriz torna-se interessante para produtores brasileiros que estão se
preparando para este novo mercado. Além disso, o próprio governo brasileiro criou
através do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), em 2004, e o
lançamento do Plano Nacional de Agroenergia3, com diretrizes para o período 2006 a
2011 importantes instrumentos de políticas públicas fomentadoras da expansão da
produção dos agrocombustíveis . O PNPB estabeleceu os níveis e prazos para adição de
diesel vegetal ao diesel mineral. Atualmente, está em vigor o B5, isto é: o diesel
disponível para consumo nos postos de combustíveis com 5% de biodiesel.
Como estratégia de ação do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, o Plano Nacional de Agroenergia previa, em 2006, a necessidade de
aumento da capacidade instalada das usinas de biodiesel para o atendimento do Diesel
B5: “a capacidade de produção do País será suficiente para 2008, mas terá que aumentar
significativamente até 2013 para atender à exigência legal de adicionar 5% de biodiesel
ao petrodiesel.”
De acordo com Sachs (2007) o contexto atual pode ser caracterizado como uma
“revolução energética” originada a partir de três fatores: i) elevação do preço do petróleo
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e a percepção sobre o risco de esgotamento de sua oferta; ii) a visão sobre a necessidade
de redução dos níveis de consumo de energias não renováveis; c) as incertezas
geopolíticas decorrentes das guerras no Oriente Médio. Para Sachs (2007) as revoluções
energéticas mundiais não são derivadas da escassez física da fonte, mas, sobretudo da
percepção sobre as novas fontes descobertas. Esta tendência era estimulada pelas alertas
do IPCC em 2007 sobre a necessidade de combater as mudanças climáticas e o Encontro
do World Economic Forum no mesmo ano, que foi dominado pela discussão da
segurança energética diante as incertezas relacionados com o conflito no Iraque
(LASCHEFSKI 2009). Neste contexto, surgiu uma corrida concorrencial entre nações
(por exemplo, Brasil e USA em relação ao etanol) e empresas multinacionais do setor de
petróleo sobre o controle econômico dos mercados energéticos do futuro. Contudo, o
autor duvída que se trata de uma “revolução energética” que visa a substituição de fontes
energéticos fosseis, pois as multinacionais assim como os países, que produzem
agrocombustíveis e petróleo, estão aumentando os esforços para descobrir e explorar
novas reservas de petróleo, como por exemplo o Présal no Brasil. Trata-se, então, não de
alternativas energéticas aos fontes energéticas fósseis, mas, sim, de fontes de energia
complementares para um modelo do desenvolvimento em que o aumento do consumo de
energia e vista como necessário para o crescimento econômico (LASCHEFSKI, 2010).
Entretanto, diante deste cenário, as políticas publicas para estimular o uso de
agrocombustíveis geram uma demanda extrema por combustíveis renováveis. Em
decorrência disso foi criado um ambiente favorável para o fortalecimento exponencial do
agronegócio4 em torno de oleaginosas e cana-de-açúcar (Schlesinger, 2008). No Brasil,
de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, 53% da cana-de-açúcar tem como
destino a fabricação do etanol e 85% da soja a produção de biodiesel (ANP, 2010), com
tendência de crescimento. Em consequência, há uma forte pressão para a expansão das
áreas estinadas ao cultivo de produtos agrícolas que servem como matéria prima para a
indústria dos agrocombustíveis. Entre 1996 e 2009, a área plantada com mamona
aumentou 28%, totalizando 165.928 hectares, e a área plantada com soja expandiu 110%,
num total de 21.761.782 de hectares cultivados, (IBGE, 2009).

4

Por agronegócio entende-se, para os propósitos deste texto, o enfoque moderno que considera todas as
empresas que produzem, processam, e distribuem produtos agropecuários que mantém associação com a
grande propriedade fundiária e estão inseridas nos arranjos do capital financeiro internacional
(DELGADO, 2005).

Produção de agrocombustíveis: controvérsias e questões
Todavia esse processo se instituiu num terreno controverso, quer do ponto de
vista científico, quer da crítica social e política da produção monocultora de grãos, bem
como aos riscos à segurança alimentar nacional. Esta polêmica se reflete-se na
preocupação com a falta de políticas públicas relativas às consequências sociais e
ambientais provocadas pela demanda por biocombustíveis. Esta temática foi destacada,
por exemplo, pelo WBGU (German Advisory Council on Global Change, 2009), um
conselho cientifico com grande influência na política nacional da Alemanha e da União
Européia. Consequentemente, atualmente, ONGs como o WWF World Wide Fund for
Nature, o setor dos produtores de bioenergia, assim como governos extra-europeus estão
negociando critérios ecológicos e sociais para estabelecer um sistema de regulação para a
importação dos agrocombustíveis.
Tais iniciativas refletem-se também na já mencionada diretiva RED da UE que
exige que os combustíveis consumidos na Europa têm que respeitar critérios que
comprovam a sua sustentabilidade ambiental. Consequentemente, a UE já encomendou
várias pesquisas sobre áreas com alguma restrição para os cúltivos dos agrocombustíveis
(unidades de conservação, terras indígenas, entre outras) e uma série de critérios em
relação às mudanças no uso da terra provocados por estes.. Um assunto específico neste
âmbito é a elaboração de medidas para diminuir ou evitar efeitos indiretos que levam à
transformação do uso da terra de populações locais, tradicionais ou indígenas (Indirect
Landuse Change- ILUC) (EDWARDS et al., 2009).
O Brasil, neste contexto, entendeu as tentativas de elaborar critérios ambientais
e sociais para os agrocombustíveis como uma barreira econômica para justificar o
protecionismo da UE contra importações competitivas ao mercado interno europeu. De
forma semelhante, já surgiram conflitos diplomáticos em relação a outros produtos, tais
como açúcar, soja etc. Diante disso, há já um número de estudos que analisam as
questões da produção sustentável frente os regulamentos da OMC, a partir dos quais a
política externa do Brasil foi analisada (DUFEY, 2006).
Cabe lembrar, que o Brasil não agiu apenas na defesa dos seus interesses
nacionais, pois tomou medidas internas em relação à regulação da expansão de cultivos
de cana-de-açúcar e oleaginosas para relativizar discursos negativos a respeito no
exterior. A maioria dos estudos desenvolvidos neste contexto concentra-se na

delimitação de áreas aptas para o plantio de cultivos para agrocombustíveis baseada em
metodologias padronizadas como, por exemplo, o Zoneamento Econômico Ecológico da
Amazônia Legal para a produção de cana-de-açucar iniciado pelo MMA - Ministério do
Meio Ambiente, em 2008. Apesar desses esforços do governo e dos respectivos setores
econômicos envolvido no mercado dos agrocombustíveis, o debate sobre os efeitos
econômicos, sociais e ecológicos em torno da mudança do uso do solo continua sendo
controversa também no Brasil. Isto dentro e fora da academia, como mostram estudos
reunidos na coletânea de Abramovay (2009) e o trabalho de Laschefski e Zhouri (2010),
entre outros. Mencionamos por exemplo o estudo encomendado pelo BNDES - Banco
Nacional de Desenvolvimento (2008), coordenado por Luiz Augusto Horta Nogueira
(Unifei) e Joaquim Eugênio Abel Seabra (Unicamp), e, por outro lado, a publicação da
Plataforma BNDES, na qual pesquisadores como Maria Aparecida de Moraes Silva
(UNESP/USCAR) e Sônia Hess (UFMS) colocam o seu conhecimento à disposição dos
movimentos sociais e entidades diversas que defendem os sindicatos, o campesinato, os
povos tradicionais e a agricultura familiar (Plataforma BNDES, 2008). A gama de
estudos sobre o assunto permite constatar que existe uma quantidade enorme de
informações sobre os biocombustíveis sendo continuamente atualizada e aprofundada por
pesquisas quantitativas e qualitativas no campo.
Abramovay & Magalhães (2007) sintetizam os principais argumentos críticos à
produção de agrocombustíveis: i) balanços energéticos baixos ou mesmo negativos, em
função do modelo produtivo hegemônico ser monocultura em larga escala, exigindo
consumo de energia fóssil para a produção maior do que a energia contida nos
combustíveis fósseis a serem substituídos; ii) não garantia de que o modelo produtivo
contribua efetivamente na redução das emissões de gases efeito estufa – GEE, em
decorrência dos níveis de emissão por desmatamentos e processos agrícolas; iii) ameaça
dos agrocombustíveis à segurança alimentar mundial, em virtude da competição entre
áreas de produção de alimentos e oleaginosas5; iv) a influência

na concentração

fundiária e de renda, na medida em que a expansão das áreas de monocultura sobre áreas
de pequenas e médias propriedades6; v) ameaça de um novo colonialismo ou
imperialismo7: energético, decorrente da atuação de grandes corporações internacionais.
Sobre a crítica à segurança alimentar mundial confira, principalmente, Hourtart (2008).
Confira Assis e Zucarrelli (2007).
7 Confira Hourtart (2008) e Laschefski (2010).
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O que se pode observar, porém, é que poucos estudos abordam aspectos
relativos à complexidade do contexto em que aparecem conflitos em torno de
determinados recortes espaciais, os quais surgem devido às formas sociais distintas da
apropriação simbólica e material de territórios (incluindo aquelas não formalizadas) por
diversos grupos sociais que refletem também visões diferenciadas em relação ao meio
ambiente e à sustentabilidade. Entendemos que a análise destes aspectos pode contribuir
para trazer mais clareza com relação à formulação de políticas públicas pautadas nos
princípios da justiça ambiental e social.
Neste contexto, a contribuição conceitual convertida em ponto de partida da
análise são os conflitos ambientais entre ” [...] grupos sociais com modos diferenciados
de apropriação, uso e significação do território, tendo origem quando pelo menos um dos
grupos tem a continuidade das formas sociais de apropriação do meio que desenvolvem
ameaçada por impactos indesejáveis [...]decorrentes do exercício das práticas de outros
grupos.” (ACSELRAD, 2004, p. 26). Essa abordagem define quatro dimensões
constitutivas do conflito ambiental: apropriação simbólica e apropriação material,
durabilidade (da base material necessária à continuidade de determinadas formas sociais
de existência) e interatividade (ação cruzada de uma prática espacial sobre outra) – que
seriam essenciais para apreender a dinâmica conflitiva própria aos diferentes modelos de
desenvolvimento. (Acselrad, 2004).
Resaltamos aqui que as lutas pela apropriação simbólica do mundo material se
iniciam já na fase de planejamento da organização do espaço. Determinadas atividades
são promovidas por atores dominantes como uma certa “vocação” para uma determinada
região. O já mencionado ZEE em relação às limites da expansão do produção de cana-deaçúcar pode ser também lido como um levantamento de áreas com condições físicas
favoráveis para estes cultivos, já que os critérios levaram em conta aspectos como a
qualidade dos solos, a aptidão edafoclimática, possibilidades de irrigação e mecanização,
entre outros. Impactos sociais, econômicos e ambientais são subsumidas no Índice de
Restrição de Monocultura (IRM) em relação ao cultivo em questão. Numa outra leitura,
o ZEE parte da idéia de verificar áreas onde é possível viabilizar uma determinada
atividade (plantio de cana-de-áçúcar, eucalipto, etc.) procurando detectar possíveis
“obstáculos” sociais e ambientais que podem restringir ou dificultar a sua realização.
Parte se então de uma visão abstrata de uma atividade econômica considerada lucrativa
diante estimativas de potenciais de mercado, para que o ZEE está realizada com objetivo

de verificar condições favoráveis para “localiza-lá”. O objetivo do ZEE , então não parte
da análise das condições sociais e ambientais locais, para identificar modos de
apropriação do espaço enraizados na situação socioecologica do lugar, procurando a
partir das atividades existentes estratégias para enfrentar determinados problemas,
défizites sociais ou impactos ambientais. Recentemente, em Julho de 2011, por exemplo,
através de entrevistas realizados por pesquisadores do GESTA (Grupo de Estudos em
Temáticos Ambientais) com representantes do empresáriado em Minas Gerais verificouse que existem estratégias do setor para a expansão de cana-de-açúcar na mesoregião
Noroeste de Minas que apresentam uma suposta “vocação” para este cultivo. No local,
entretanto, era difícil de encontrar pessoas que tinham conhecimento desses planos, já
como é atualmente dominado pela pecuária. Segundo os entrevistados, seria difícil de
convencer estes fazendeiros de mudar o ramo e liberar as terras para a produção de canade-açúcar. Obviamente, a questão é ainda mais complexa quando se trata de camponêses
com os seus modos de vida particulares.
Tal fato nos leva à questão das distintas visões sobre a utilização do espaço, as
quais configuram a base cognitiva para os discursos e as ações dos grupos envolvidos em
conflitos ambientais. Entendemos que os debates acadêmicos e políticos sobre as formas
de apropriação do espaço podem configurar o início de conflitos, quando consideramos
que a visão dominante é o ponto de partida para o planejamento. Como lembra a crítica
de Lefèbvre (1991), qualquer planejamento, concepção ou representação do espaço é
uma redução da realidade, conforme a percepção dos seus idealizadores. Os conflitos se
materializam quando essas concepções de espaço são transferidas para o espaço vivido.
Assim, consideramos que a questão territorial ou espacial encontra-se no cerne de
muitos conflitos ambientais que envolvem as relações entre poder. Por outro lado,
reconhecemos que nem todos os conflitos ambientais são territoriais, considerando, por
exemplo, a poluição por agrotoxicos que se espalham no espaço, ultrapassando a esfera
de territórios específicos. Também há conflitos que remetem ao acesso ou a distribuição
desigual de recursos naturais que não são diretamente vinculados a determinados
territórios. Diante desses problemas epistomológicos propusemos uma classificação dos
conflitos ambientais que os remete às dimensões espaciais, distributivas e territoriais,
salientando, porém, a relevância desta última modalidade em termos dos impasses que
estes representam para as políticas ambientais (ZHOURI, LASCHEFSKI, 2010).

Como mostramos em trabalhos anteriores existem tentativas de enfrentar
possíveis os conflitos ambientais através da “ecologização” das grandes lavouras
baseadas em métodos da agricultura moderna seguindo os princípios da “revolução
verde”. Acredita-se que pode se evitar conflitos através de uma gestão ambiental
consensual em que determinados impactos ambientais são tratados como solucionáveis
através de medidas técnicas e administrativas como a aplicação controlada de
agroquímicos, medidas para aumentar a eficiência energética, a preservação de manchas
de vegetação nativa a serem separadas das áreas destinadas a produção. As questões
sociais são reduzidos a aspectos como direito de organização, melhoramento das
condições de trabalho, regularização dos trabalhadores. São propostas da perspectiva de
uma “modernização ecológica”, que abordam determinados problemas sociais e
ambientais de forma isolada, separada, sem considerar os aspectos sistêmicos do modo
de produção em si. Este raciocínio é, por exemplo a base da Mesa Redonda dos
Biocombustíveis Sustentável em que participam ONGs como a WWF e a OXFAM,
corporações transnacionais como a BP, a Shell, a Petrobras, a Toyota, a DuPont, a
Genencor, a Bunge, e organizações internacionais como o Fórum Econômico Mundial
(World Economic Forum) e a Agencia Internacional para Energia (International Energy
Agency) procuram estabelecer princípios e critérios para a produção social e
ecologicamente correta de agrocombustíveis em larga escala (LASCHEFSKI, 2010).
Sem dúvida, algumas medidas podem contribuir em reduzir o potencial de
conflitos ambientais espaciais como, por exemplo, em torno da aplicação de agrotóxicos.
Contudo, quando se trata de conflitos ambientais territoriais entre grupos com formas
distintas da apropriação simbólica e material do espaço, esta abordagem chegar aos seus
limites. Isto refere-se sobretudo em relação aos conflitos com produtores independentes e
populações tradicionais ou indígenas, para as quais não foi possível de estabelecer
critérios ou indicadores claros que seguem a racionalidade funcional de uma sociedadeurbano-industrial-capitalista. Em consequência, os idealizadores da proposta da
modernização ecológica da agricultura empresarial simplesmente externalizam a
responsibilidade para estes questões ao poder público (LASCHEFSKI, ZHOURI, 2010).
Neste contexto chama atenção o discurso oficial em torno do PNPB (Programa
Nacional de Produção e Uso de Biodiesel) que esta visando de forma inédita uma a
integração da agricultura familiar e camponesa em um sistema de agronegócio com

abrangência nacional e internacional, aproximando assim dois “mundos” cujos
representantes na cena política se encontram tradicionalmente em conflito.
Em relação aos objetivos da nossa análise interessa o Decreto n° 5.297/2004 que
criou o certificado de Combustível Social (alterado pelo Decreto n° 5.457/2005) e a
Instrução Normativa do Diário Oficial da União - DOU - em 25/02/2009 que estabelece
critérios para a concessão do Selo Combustível Social, definido no Art.11:
I. Segurança e soberania alimentar: contribuir para a garantia da autosuficiência alimentar da família e da soberania alimentar do país,
estimulando a produção diversificada na propriedade e adotando
práticas que respeitem a diversidade cultural e sejam ambiental, cultural,
econômica e socialmente sustentáveis.
II. Sustentabilidade dos sistemas de produção: processos de produção
que respeitem a cultura, os conhecimento dos agricultores familiares e
os recursos naturais existentes, facilitando a adoção de práticas de
integração dos fatores de produção convencionais e agroecológicos
(adubação química e orgânica, uso de agentes biológicos e naturais), o
uso de manejo adequado do solo e da água, práticas de rotação de
culturas, regimes de safra e safrinha, consórcio de culturas, dentre
outras, visando estrutura um processo de produção sustentável. (MDA,
2009, p. 72)

Embora se trata apenas de recomendações não obrigatórias, refletem-se nestes
princípios reivindicações de ONGs e movimentos sociais atuando na assessória de
camponeses ou agricultores familiares. Trata-se também de aspectos que se referem a
uma determinada forma da apropriação do espaço, que configura uma contraproposta
para a agricultura moderna, baseada na monocultura em larga escala, insumos químicos e
mechanização. Os princípios focalizam, então, justamente grupos que foram
desconsiderados pela Mesa Redonda dos Biocombustíveis Sustentável mencionado
acima.
Na prática, no contexto da implementação da usina Darcy Ribeiro da Petrobras
em Montes Claros, tal aproximação foi realizada através contratação, de - além da
EMATER/MG (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado Minas
Gerais) - entidades não-governamentais como a COOPERSAM (Cooperativa de
Agricultores Familiares da Fazenda Santa Maria) e a Cooperativa Grande Sertão. A
última, sobretudo, mantêm fortes ligações com o CAA-NM (Centro da Agricultura
Alternativa- Norte de Minas), que é uma entidade pioneira na divulgação de princípios
da agroecologia e na defesa de direitos, territórios e modos de vida das populações

tradicionais na região. Houve também uma tentativa de colaboração com a MST, que não
se concretizou.
Entendemos que esta aproximação enfrenta grandes desafios pois não se trata
apenas de diferenças em torno de aspectos técnicos em relação a atividade agrícola. Na
verdade, trata-se de um encontro de sistemas socioambientais distintas em que as
respectivas técnicas são enraizadas nas estruturas sociais e econômicas particulares. Em
consequência, a aproximação desses “mundos” implica também mudanças das relações
sociais em ambos os lados, porém caracterizadas por relações de poder assimétricas, com
potencial de conflitos ambientais sobre as formas da apropriação material e social do
meio.
Para entender melhor tais tenções acompanhamos desde 2009, no âmbito do
projeto “Biofuel as Social Fuel” em parceria com o Potsdam Institute for Climate Impact
Research, Alemanha, a influência da política nacional dos biocombustíveis no Norte de
Minas em torno da usina Darcy Ribeiro da Petrobras em Montes Claros.
Antes de entrar nestes assuntos específicos apresentamos alguns aspectos gerais
sobre a dinâmica econômica vinculada a implementação do PNPB e mais
especificamente em relação a usina Darcy Ribeiro.
Aspectos gerais sobre a produção de biodiesel no Brasil
A discussão publica focalizou principalmente a produção de agrocombustível
no Nordeste/Norte de Minas como contribuição para uma estratégia da erradicação da
pobreza no campo. Embora o semi-árido realmente seja a área prioritária para o
investimento estatal em produção de biodiesel – as usinas da Petrobras Biocombustíveis
estão instaladas em Montes Claros/MG, Candeias/BA e Quixadá/CE – os dados obtidos
junto a Agência Nacional de Petróleo (ANP) permitem observar que é a região centrooeste o principal produtor de oleaginosas para o biodiesel.

Figura 01 – Participação das diferentes regiões do Brasil na produção do Biodiesel
em 2008 e em 2010

Fonte: SANTOS (2011)
A figura 1 demonstra que a região centro-oeste respondeu por 46% da
produção nacional de biodiesel, seguido pela região sul com 28%. O Sudeste contribuiu
com 14% e o nordeste apenas com 11%.

Figura 02 – Comparativo do volume de biodiesel negociado nos leilões da ANP nos
anos 2008 e 2010

Fonte: SANTOS (2011)

A figura 2 identifica o aumento do volume produzido por região entre os
anos 2008 e 2010. Em todas as regiões houve expressivo aumento de volume de
biodiesel negociado nos leilões da ANP, entre 293 e 334%. Praticamente todas as regiões
triplicaram seu volume produzido. De acordo com SANTOS (2011, p. 120):
A região Centro-Oeste reúne 32 das 67 plantas industriais de biodiesel
autorizadas para produção pela ANP, no estado do Mato Grosso estão
localizadas o maior número de plantas autorizadas, 22 plantas. Entre o
ano de 2008 e 2010, dez novas plantas da região Centro-Oeste passaram
a entregar biodiesel nos leiloes da ANP, enquanto que no Nordeste,
Semi-árido e Norte apenas quatro novas plantas passaram a entregar o
produto, duas em cada região.

Na região do semi-árido brasileiro estão localizadas as três usinas de biodiesel
da Petrobras Biocombustíveis S/A. Estas três usinas juntas produziram 8,97% do total
de n biodiesel negociado nos leiloes da ANP no ano de 2010. (SANTOS, 2011).

Figura 03 – Percentual de participação das usinas públicas no volume de biodiesel
negociado no Leilão da ANP no ano de 2010.

Fonte: SANTOS (2011)
Embora a Petrobras Biocombustíveis S/A se destaque no debate público
sobre a produção de agrocombustíveis, a figura 3 demonstra, claramente, que são as
usinas privadas as produtoras de mais de 90% do biodiesel brasileiro.

Figura 04 - Matérias-primas utilizadas na produção do Biodiesel de outubro de
2008 a outubro de 2010

Fonte: SANTOS (2011)
Dentre as matérias primas utilizadas na produção de biodiesel o destaque é para a
soja. Com efeito, esta oleaginosa, entre 2008 e 2010, contribuiu com mais de 80% do
total de matérias primas necessárias para a produção de biodiesel no período.
Curiosamente, a mamona nem é destacada pela ANP, compondo o que no gráfico 4 está
definido como “Outros Materiais Graxos”.
A experiência de produção de bioesel na Usina da Petrobras Biocombustíveis em
Montes Claros/MG
A produção da Usina da Petrobras Biocombustíveis S/A, denominada Darcy
Ribeiro, localizada em Montes Claros, contribuiu com 3,01% do total nacional de
biodiesel negociado nos leilões da ANO, no ano 2010.

Figura 05: Percentual de participação da Usina da Darcy Ribeiro no volume de
biodiesel negociado em 2010

Fonte: ANP, 2010; SANTOS (2011).
Como dito anteriormente, o debate sobre os efeitos da produção de
agrocombustíveis, especialmente o biodiesel, para além das questões ambientais, se
alicerça nos riscos relativos à redução da produção de alimentos em virtude da expansão
das áreas destinadas às oleaginosas.
Os dados seguintes apontam, ainda que preliminarmente, os efeitos sobre
a estrutura produtiva da mesorregião Norte de Minas Gerais.
Figura 6 - Oleaginosas (toneladas) adquiridas pela Petrobras Biocombustíveis S/A
– Usina de Montes Claros/MG, Safras 2008/2009; 2009/2010.

Fonte: Petrobras Biocombustíveis S/A, 2011.

Os dados apresentados na figura 6 demonstram o volume de oleaginosas
adquiridas pela Usina da Petrobras Biocombustíveis, em Montes Claros/MG, nas safras
2008/2009 e 2009/2010.
A aquisição de soja teve um aumento extraordinário entre as duas safras
analisadas (300%). A mamona aumentou de 1800 para 2800 toneladas, com aumento de
56% do volume adquirido pela Usina. Já a quantidade comprada de girassol,
praticamente, manteve-se estável.
É importante destacar que, segundo entrevista concedida pelo Gerente Setorial de
Suprimentos da Petrobras Biocombustíveis S/A, em maio de 2011, a soja e a mamona
foram adquiridas no Norte de Minas, sendo que o girassol tem origem no Sul de Minas.
Porém, cabe destacar que apenas a soja oriundo de agricultores familiares da chapada
Gaucha foi processado pela Cargill, que opera uma esmagadora no Triângulo Mineiro,
atendendo também usinas particulares. A Petrobras então recebe da Cargill os
quantidades de óleo equivalentes a produção da Chapada Gaúcha, que são refinados em
Montes Claros. Segundo entrevistas realizadas em maio de 2010, até então, nenhum grão
de mamona produzido no Norte de Minas entrou no cadeia produtiva de biodiesel. De
fato, a mamona esta sendo encaminhado para outros mercados (ver mais adiante).
A área, medida em hectares, destinada à produção de soja e mamona na região
norte mineira, teve também expressivo aumento, conforme as figuras 7 e 8 seguintes.
Figura 7 - Evolução da área plantada (ha) com Soja no Norte de Minas (1996 a
2009)

Fonte: IBGE, 2009.

Figura 8 - Evolução da área plantada (hectares) com Mamona no Norte de Minas
(1996 a 2009)

Fonte: IBGE, 2009.
Nota-se que com a construção da Usina de Biodiesel da Petrobras
Biocombustíveis em Montes Claros/MG - anunciada em 2006 e formalmente inaugurada
em 2009 - a dinâmica de produção de soja e mamona na região norte de Minas, altera
substancialmente.
A área plantada com soja na mesorregião norte de Minas Gerais ampliou em
292%, entre 1996 e 2009, passando de 8.471 para 33.180 hectares. A área plantada com
soja no Estado aumentou 97% no mesmo período. Em 1996 a área plantada na região
correspondia a 2% do total plantado no Estado. Em 2009 esse percentual passou para 4%.
(IBGE, 2009).
O Norte de Minas possuía, em 2009, a maior área plantada com o mamona no
Estado, equivalente a 90,5%. Entre 1996 e 2009, praticamente, houve o ressurgimento da
atividade de cultivo da Mamona na região e no Estado como um todo. No período a área
plantada com a oleaginosa aumentou 7921%, passando de 94 para 7540 hectares.
Contudo, assim como a produção de soja concentra-se em torno do município Chapada
Gaucha a produção, os plantios de mamona se encontrm principalmente em Mattias
Cardoso.
Não há dúvida que a implantação da Usina de Biodiesel da Petrobras
Biocombustíveis S/A reestabeleceu o cultivo de mamona no Norte de Minas e, por
conseqüência da importância relativa da mesorregião na produção desta oleaginosa, em
todo o Estado de Minas Gerais.

Soja: a matéria-prima do biodiesel brasileiro
Abramovay e Magalhães (2007, p.11), referenciados por Granovetter (1985),
lembrava-nos que “os mercados não como formas universais e abstratas de interação,
mas como produtos histórico-concretos cuja existência depende de redes sociais [...] cujo
conteúdo concreto não pode ser definido de antemão.” Ainda, que os mercados são
também políticos e culturais.
Não há dúvida de que a soja é a principal matéria-prima do biodiesel produzido
no Brasil, cerca de 80% do total. Ou seja, a cadeia produtiva da soja, que envolve o
agronegócio, mas também estruturas produtivas da agricultura familiar, especialmente na
região sul do país, dominou o mercado de oleaginosas para a produção de biodiesel no
Brasil.
As sucessivas flexibilizações8 da regulamentação do Selo Combustível Social, na
direção de uma menor quota de aquisição de matéria-prima da agricultura familiar,
revelam a dimensão política deste mercado.
A competitividade do preço do óleo de soja, bem como a estruturação da cadeia
produtiva, além da presença de grandes empresas nacionais e internacionais, fizeram com
que o país, rapidamente, pudesse adicionar 5% de biodiesel ao diesel vendido nos postos
de combustíveis. Afastando, assim, os riscos de abastecimento apontados pelo Plano
Nacional de Agroenergia, em 2006.
Vitória do agronegócio da soja: expansão da monocultura, pois a estrutura
produtiva desta oleaginosa está consolidada em grandes extensões, em sistemas
produtivos “solteiros”, isto é, não consorciados com outros cultivos.
Caminho da produção de mamona: propulsão da monocultura de soja
Como visto nos dados, anteriormente apresentados, o cultivo de mamona e a
aquisição desta oleaginosa pela Petrobrás Biocombustíveis S/A está em franca expansão.
Todavia, o óleo de mamona não figura como matéria-prima para a produção de biodiesel
no Brasil. Há certo consenso entre os especialistas que isso ocorre em virtude das
características físico-químicas do óleo de mamona e, principalmente, pela competição
8

Por exemplo: inicialmente previa-se que 50% da matéria-prima das usinas instaladas no Nordeste deveria
ser adquirida a agricultura familiar. A regulamentação atual prevê 30% para essa região.

entre os mercados de biodiesel e ricinoquímico9. O mercado ricinoquímico estabelece os
preços num patamar que inviabilizaria o uso do óleo de mamona na produção de
biodiesel.
As organizações de agricultores do nordeste brasileiro, bem como do norte de
Minas Gerais, afirmam que a Petrobrás Biocombusíveis S/A investe, cada vez mais, na
integração dos cultivos de mamona ao processo produtivo do biodiesel. Tem-se, assim,
intensificado os contratos de fornecimento da produção, com previsão de assistência
técnica, preço mínimo e transporte da produção.
O que parece, a primeira vista, um contra-senso é, na verdade, uma estratégia
empresarial. Na medida em que a Petrobras Biocombustíveis S/A investe na assistência
técnica e compra de mamona de agricultores familiares e suas organizações, possibilita a
ela computar tais despesas nos seus custos de aquisição de matéria-prima, processo
necessário à manutenção do Selo Combustível Social. Isto é: assegura à empresa os
benefícios fiscais previsto na legislação.
No entanto, a continuidade do investimento da Petrobrás Biocombustíveis S/A
nos contratos de compra de mamona da agricultura familiar, produz, para além do Selo
Combustível Social, um efeito econômico importante para a empresa.
Se a mamona adquirida não é utilizada para a produção de biodiesel, qual o
destino dos grãos e óleo? A Petrobrás Biocombustíveis S/A terceiriza o esmagamento
dos grãos e vende o óleo de mamona no mercado ricinoquímico. Assim, esta inserção da
Petrobras Biocombustíveis S/A no mercado ricinoquímico produz dividendos
econômicos, certamente, relevantes para o balanço contábil da empresa.
Nesse cenário, a injeção de recursos provenientes da venda do óleo de mamona,
potencializa os cofres da Petrobras Biocombustíveis S/A, para que esta siga a marcha da
aquisição de grãos de soja da agricultura familiar e óleo de soja dos produtores não
familiares ou do agronegócio da soja.
Assim, curiosamente, os produtores de mamona do nordeste e norte de Minas
Gerais, integrados formalmente à cadeia de produção de biodiesel, participam, na prática,
da expansão da monocultura da soja no país, que tem no mercado de biodiesel um
negócio cada vez mais promissor.

9

Trata-se da indústria de processamento de óleo de mamona para uso em cosméticos, graxas, lubrificantes,
dentre outros.

As consequências da inserção de camponêses e agricultores familiares no mercado
dos agrocombustíveis
Diante o exposto pode-se observar que a instalação da Usina Darcy Ribeiro
estimulou novas dinâmicas na produção agrícola na região. A final, a Petrobras tinha a
tarefa política de instalar as usinas
...pra poder prover o desenvolvimento do agricultor familiar do
semiárido na cadéia de produção do biosiesel [...] o interesse é que a
renda fique aqui [...] é preferível que o desenvolvimento seja em torno
da unidade [Darcy Ribeiro em Montes Claros] e não lá para Mato
Grosso que está a 2 mil quilometros de distância para mim” (Entrevista
com o representante da usina Darcy Ribeiro, Montes Claros, 05 de maio
2010, cit. por RAMOS 2011).

A seguir apresentamos resultados préliminares de pesquisas de campo utilizando
métodos qualitativos (entrevistas, observação participante) e oficinas junto com
representantes da usina Darcy Ribeiro, agricultores, representantes de entidades de
assistência técnica e sindicatos/movimentos sociais utilizando métodos como o dos
“grupos focais” para analisar as relações nas redes sociais dos sujeitos envolvidos. O
foco principal das oficinas foram as experiências sobre a realidade local em que as
políticas publicas externas se materializam através de mudanças do uso da terra, olhando
principalmente as distintas formas sociais de apropriação territorial dos sujeitos
envolvidos e as consequências em relação à pressão ambiental e à mudança social. Nosso
interesse específico, neste contexto, é em qual forma os camponêses e agricultores
familiares são inseridos ou afetados por este novo empreendimento, quais as
consequências nas estruturas sociais, quais os potenciais, limitações e riscos que este
mercado oferece, quais as condições básicas para obter benefícios ou não através dessa
atividade, entre outros.
Durante as oficinas elaboramos junto com os participantes as seguintes figuras,
que representam a nova rede social criada pelo PNPB. Solicitamos aos participantes
apontar aspectos positívos e negativos relacionados aos atores envolvidos.

Figura 09: Aspectos positivos da inserção da Agricultura Familiar no PNPB

Verde: aspectos positivos levantados pelos participantes da oficina sobre o PNPB em Montes
Claros.
Fonte:elaboração própria, baseado nas discussões durante a ooficina sobre o PNPB em Montes
Claros, 6 e 7 de maio de 2010.

Muitos participantes compartilham a expectativa que o PNPB esta contribuindo
para o desenvolvimento da região e a fixação do homem no campo através da geração de
renda e emprego. Concretamente, foi destacado a mobilização dos agricultores e o
fortalecimento de cooperativas através novos recursos oriundo do programa. Também as
novas modalidades de obter crédito e assistência técnica foi valorizado pelos produtores.
Figura 10 apresenta os pontos negativos apontados pelos participantes da oficina:

Figura 10: Aspectos negativos da inserção da Agricultura Familiar no PNPB

Vermelho: aspectos positivos levantados pelos participantes da oficina sobre o PNPB em Montes
Claros.
Fonte:elaboração própria, baseado nas discussões durante a oficina sobre o PNPB em Montes
Claros, 6 e 7 de maio de 2010.

O que pode-se observar é que o PNPB é considerada uma política “de cima para baixo”,
que negligencia a grande diversidade de agricultores em relação ao tamanho das suas
propriedades e das condições ecológicas em que são inseridas. Em relação aos sementes
distribuídos no âmbito do PNPB houve relatos, que algumas variedades da mamona não
produzem em determinadas condições ecológicos. Neste contexto,foi questionado a não
aceitação de oleaginosas tradicionais pela Petrobras, como a palmeira Macaúba. Além
disso, foi levantado o “outro lado” de alguns aspectos positivos, como por exemplo o fato

que o acesso facilitado a créditos bancários aumenta também o endividamento. Também
foi alegado que a mobilização, embora considerado como algo positivo, demanda tempo
e afete o cotidiano das famílias. Um aspecto interessante, neste contexto, é a preocupação
com a grande demanda da usina Darcy Ribeiro, que poderia apenas ser satisfeita pelo
“grande agronegocio”. Diante desta perspectiva, o presidente do STR Rio Pardo de
Minas alega que não tem nenhum aspecto positivo para a agricultura familiar:
A agricultura familiar já tem uma ocupação própria, a chagada das
monocultura, soja, cana em grande escala gera empregos, mas
desestruturam a ocupação de muitos agricultores familiares, Se for
contrabalançar o emprego que gera versua a desestruturaçã da
agricultura familiar não há aspectos positívos (fala durante a oficina
sobre o PNPB em Montes Claros, 6 e 7 de maio de novembro de 2010.

De modo geral, houve uma avaliação mais positiva pelos representantes da
EMATER e dos agricultores em Mattias Cardoso, onde, como já foi dito, há uma
produção expressiva de mamona. As preocupaçoes ecológicas foram sobretudo
levantados pelo grupo em torno da cooperativa Grande Sertão, do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Rio Pardo de Minas, que são vinculados ao Centro da
Agricultura Alternativa- Norte de Minas.
As dificuldades da Petrobras com os agricultores familiarea
Indagada sobre o fato que a usina sobre as suas expectativas em relação aos
Agricultores familiares, um representante da usina Darcy Ribeiro explica:
“Agora se a Petrobras vai comprar lá do grande agronegocio ou do
agricultor familiar, depende do agricultor familiar esta estruturado e ter
condições de produzir esse óleo e, pelo menos vou ter que comprar da
agricultura familiar se eu tenho interesse de manter o Selo de
Combustível Social. (Entrevista com o representante da usina Darcy
Ribeiro, Montes Claros, 05 de maio 2010, cit. por RAMOS 2011).

Nesta colocação ficou bastante claro, que a Petrobras exige dos agricultores
familiares a serem “preparadas” para atender as demandas da Petrobras. Na prática, são
os produtores de soja na Chapada Gaúcha que se enquadram nesta condição. Durante
pesquisas no campo realizadas em julho de 2011 foi possível verificar que os produtores

de soja são enquadradas nos critérios oficiais de agricultura familiares, baseados no
modulo rural e a Declaração de Aptidão (DAP) exigido pelo PRONAF (Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar). Porém, quando empregamos a
tipologia de Lamarche (1997) trata-se primordialmente de agricultores familiares
modernos ou empresas familiares, como pode ser verificado na entrevista a seguir:
Bom, a soja é da agricultura familiar...e tava esmagando desde o início
do ano (2010) [...] na questão da soja também não temos dificuldades,
porque é uma cadeia estruturada [a quantidade produzida, tecnologia
empregada, tudo, nesse sentido assim, até o mecanismo de preço, você
tem uma bolsa de valores de soja. [...] Pra você ter uma idéia a
cooperativa de soja em um ano ela entrega aí 30 mil toneladas de soja.
(Entrevista com o representante da Gerência de Suprimento Agricola da
Usina Darcy Ribeiro, Montes Claros, 03 de novembro de 2010, cit. por
RAMOS 2011, p. 81)

Os modo de produção dessa cooperativa, então, não se diferem em muito do
chamado grande agronegócio. Podemos tirar a conclusão que, obviamente, a lógica de
produção desses agricultores esta compatível com a da Petrobras. Contudo, diante da
tarefa política de estimular o desenvolvimento rural no geral a Petrobras não deve
negligenciar também agricultores familiares e camponeses menos capacitadas tem que se
indagar quais as razões para as dificuldades enfrentadas do ponto de vista da empresa.
Em entrevista, o representante da usina Darcy Ribeiro afirma:
...a Petrobras é uma empresa de base industrial estratégica que visa
eficiência e lucratividade e a usina tem que cumprir metas de produção
que implicam em tomadas de decisões que viabilizem seus objetivos
(Entrevista com o representante da usina Darcy Ribeiro, Montes Claros,
05 de maio 2010, cit. por RAMOS 2011).

Pergunta-se, então, quais os seus objetivos e como ela pretende alcançar os
mesmos. Como no caso da qualquer outra instalação industrial a Petrobras procura
amortizar o capital investido na usina em Montes Claros. Isto significa que ela procura
produzir com a capacidade máxima de produção que era inicialmente por volta de 57
milhões de litros de biodiesel por ano. A capacidade foi ampliada para atualmente 108,6
milhões de litros. Como vimos, um grande número dos agricultores familiares na região
que produzem para a Petrobras (cerca 5000 em 2011), não são preparados para fornecer a
quantidade necessária de materia-prima para aproveitar a capacidade instalada, nem para
alcançar as metas do selo social. Para resolver este impasse, a Petrobras Biocombustível,

uma subsidiária da Petrobras, iniciou o Programa de Estruturação Produtiva Agrícola
com o objetivo ”...de contribuir para o aumento da produtividade de oleaginosas na
região por meio de ações de correção do solo.” (PETROBRAS 2011). Enquanto os
agricultores familiares não alcancem a produtividade necessária, a Petrobras compra o
óleo vegetal de esmagadores em outras regiões, como a da Cargill no Triângulo Mineiro,
que atende pequenos e grandes produtores de soja no Centro-Oueste. Fato é que a
Petrobras ainda não utilizou a mamona produzido na região, devido os procedimentos
químicos diferenciados para transformar o óleo da mesma em biodiesel. Como
alternativa, a Petrobras esta comercializando a Mamona no mercado ricinoquímico,
obtendo uma rentabilidade maior. Isto foi possível a flexibilização do Selo combustível
social, que não obriga mais os produtores de Biodiesel a comprar uma determinada
percentagem (30% no Norte de Minas) de matéria prima dos agricultores familiares,
aceitando que a percentagem pode ser calculado com base dos investimentos na
agricultura familiar.
Desta forma, embora a empresa tem o potencial de trabalhar também com
girassol, sebo bovino e óleos e gorduras residuais (PETROBRAS, 2011), a matéria prima
principal continua sendo o óleo da soja.
Em resposta às demandas de entidades não-governamentais, inclusive a
Cooperativa Grande Sertão, a Petrobras com experiências com a macaúba, ”...que
apresenta grande potencial para produção de biodiesel.” Contudo “O processo será um
pouco mais longo, pois depende da sua 'domesticação', determinação da variedade
adequada, das condições de manejo e de desenvolvimento de tecnologia industrial para
extração do óleo” (PETROBRAS, 2009). Na Zona da Mata (MG) já esta sendo
estimulado o plantio da palmeira macaúba para atender a demanda pelos produtores de
biodiesel, embora a espécie não existe nesta região naturalmente. Há então mais um vez
uma tentativa de ajustar a produção às demandas da Petrobras, pois o objetivo de usar no
Norte de Minas é usar a macaúba nativa através do extrativismo, de acordo com os
princípios da agroecológia.
O que podemos observar a partir dessas breves observações é que a estrutura
industrial é desenhada para uma oferta continua de alguns poucos matérias primas em
grandes quantidades. Isto pode ser apenas alcançada em estabelecimentos agrícolas com
estruturas semelhantes ao grande agronegócio, baseado em monculturas e a
disponibilidade de técnicas como a irrigação, que permitem a produção continua para

garantir a produtividade da usina durante o ano todo. Para manter o arranjo industrial
rentável sem perder o Selo Combustível Social, os agricultores familiares inseridos neste
sistema tem que se reestruturar, aumentando a área destinada a produção dos
agrocombustíveis e a produtividade das suas terras.
Desta forma, o arranjo técnico da usina Darcy Ribeiro esta inserida numa lógica
de produção do espaço que é incompatível com os princípios agroecológicos defendidos
por alguns grupos no Norte de Minas. Tal problemática ficou bastante claro durante uma
entrevista com um representante da Cooperativa Grande Sertão realizado em novembro
2009, numa fase em que a entidade estava discutindo o rompimento da parceria com a
Petrobras. Na época, ocorreram muitos problemas em relação ao preparo dos cúltivos.
Um exemplo é que os sementes apenas foram fornecidos extemporariamente, durante a
seca, o que resultou numa perda da safra, algo que dificilmente acontece num sistema de
agricultura irrigada.
O representante da cooperativa alegou que os problemas de dialogo com a
Petrobras tem a sua base em diferenças ideológicas. A Grande Sertão tem como objetivo
de comercializar produtos oriundos de sistemas agroécológicos inseridos nas dinâmicas
naturais. Isto significa, em diferença à Petrobras, que a referência não é a demanda no
mercado mas a disponibilidade de produtos comerciáveis nas unidades agrícolas:
[....] a agricultura familiar se insira...de uma forma mais consciente das
possibilidades e da manutenção da diversidade, principalmente,
diversidade de culturas que ela trabalha. Assim como o extrativismo, a
gente acha que as oleaginosas são um boa alternativa de ...complemento
de renda para a agricultura familiar. [...] É importante manter essa
diversidade da agricultura familiar, porque ela sempre viveu assim: se
as oleaginosas tão ruim, a gente vende o milho, vende feijão; se milho e
feijão tão ruim, vende fruta, se tá ruim, vende madeira [...] Então
sempre se baseou nessa diversidade de mercado, de produção.
(Entrevista com o representante da Cooperativa Grande Sertão, Montes
Claros, 03 de novembro de 2009, cit. por Ramos, 2011, p. 90).

Em outras palavras, os princípios da agroecológia podem ser resumidos assim:
a) a Agrobiodiversidade baseada b) na Diversidade Cultural cria c) a Diversidade
Econômica em relação ao produção do mercado e em relação a soberania alimentar
através da produção domestica. Procura-se, nesta filosofia, o máximo de autonomia dos
agricultores em relação à insumos técnicos e químicos.
Diante desse impasse, a Grande Sertão, que adquiriu uma pequena esmagadora,
pretende, ao invés de aceitar a dominação pela Petrobras, procurar mercados

diversificados de óleos finos, como a indústria de cosméticos. Assim seria possível
aproveitar uma grande variedade de materia prima como buritis, macaúba, amendoim,
girassol, entre outros, - cultívos que se encontram nas áreas dos agricultores familiares. A
Petrobras também não é excluído de ser um cliente, se ela oferece um preço justo para
aquele óleo que esta disponível naquele momento. O arranjo técnico para atender os
produtores agroecológicos, ao contrário da Petrobras, tem que ser organizada em
pequenas unidades descentralizadas com a flexibilidade suficiente para lidar com as mais
variadas matérias primas.
Concluímos, então, que o pano de fundo das tensões entre os atores envolvidos
no PNPB é um conflito sobre a apropriação simbólica e material do espaço, configurando
assim um conflito ambiental territorial latente, que dificilmente pode ser superado sem
repensar os arranjos técnicos que impõem as suas lógicas internas aos sujeitos
envolvidos.
Considerações finais
Diante do tema abordado conseguimos identificar, através desta pesquisa os
seguintes processos:
1. O aparelho tecnológico da Usina Darcy Ribeiro foi desenhado a partir de uma
visão desenvolvimentista que visa o abastimento de mercados nacionais e internaionais.
Para torna-la econômicamente viavel a empresa demanda uma grande quantidade de
matéria prima que se transforma numa pressão sobre os pequenos produtores rurais para
alcançar os quantidades necessárias.
Sobretudo sistemas de produção baseados nos princípios de agroecológia, que
visam a manutenção da área produtiva baseada nos princípios da diversidade econômica,
ecológica e cultural, não podem ser subordenados à usos da terra baseado no princípio da
maximazão da producão de uma mercadoria específica, aumentando a dependência de
insumos tecnicos (maquinário, agrotóxicos). Em outras palavras, a demanda por
agrocombústíveis exige uma mudança do modo de apropriação material do território
subordinado as necessidade da empresa baseado nos moldes da revolução verde clássica,
indicando o surgimento de um conflito ambiental territórial latente. Este fato é sustentado
por índices o aquecimento da especulação sobre os preços da terra por lado de grandes
produtores. Obviamente, as consequências ambientais da produção monoculturizada em

larga escala ambientais podem ser causa conflitos ambientais espaciais através, por
exemplo, da aplicação de agotóxicos que afetam áreas dos vizinhos.
2. Os agricultores reivindicam a participação no processamento industrial das
oleaginosas através da instalação de esmagadores de pequeno porte de forma
descentralizada, que, de ponto de vista da Petrobras é econômicamente pouco viavel
devido questões logísticas. Assim, os pequenos produtores temem que não conseguem
acesso à produção de mais valia, ou seja, às riquezas produzidas oriundo da matéria
prima entregues por eles. Também há impedimentos de produzir agrodiesel para o
consumo próprio, mantendo-os na dependência dos distribuidores de combustíveis.
Entendemos este contexto como um conflito ambiental distribuitivo latente.
3. Resumindo, as demandas da Usina Darcy Ribeiro provocam um processo de
modernização agrícola que em grande parte impossibilita a participação de agricultores
familiares em moldes da sustentabilidade social e ambiental, contradizendo assim alguns
dos objetivos do PNPB. Isso se reflete também no fato que ainda não foram utilizados as
remessas de matéria prima oriundo de produtores da região na produção de agrodiesel
pela Petrobras. Assim, a empresa impulsiona a reorganização das áreas rurais do Norte
de Minas de acordo do modo capitalista da produção do Espaço (Lefebvre, 1972), que se
reflete na industrialização da paisagem, a subordinação do território à propriedade
privada e a transformação de recursos naturais em mercadorias. Constatamos assim que
antes de colocar o discurso sobre o desenvolvimento local sustentável na prática, deve-se
considerar também o papel de tecnologias e/ou técnicas no seu contexto sociocultural
para evitar a criação de fatos consumados que provocam processos incoerentes com
respeito aos objetivos iniciais.
O trabalho aqui apresentado foi elaborado no âmbito da pesquisa “Biofuels as
social fuel” (Biocombustíveis como combustível social” do Potsdam Institute for Climate
Impact Research (PIK) e do Instituto de Etnologia Europeia da Universidade Humbold
em Berlim, ambos em Alemanha. Este projeto visa avaliar os potenciais e limitações da
expansão dos cultivos da produção de biocombustíveis (etanol, biodiesel) para o
desenvolvimento sustentável rural. A pesquisa esta sendo conduzida com o grupo
GESTA (Grupo de Estudos em temáticos ambientais, FAFICH/UFMG) que esta
executando o projeto A Política dos Biocombustíveis e os Conflitos Ambientais, com
apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).
Trata-se de um desdobramento do projeto “Mapa dos Conflitos Ambientais no Estado de

Minas Gerais” realizada no período de 2007 a 2010, coordenada pelo Grupo de Estudos
sobre Temáticas Ambientais da UFMG e em parceria com o Núcleo de Investigações
sobre Justiça Ambiental da UFSJ e o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento
Social da UNIMONTES.
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