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A participação recente da UNICAFES no PNPB

● Antecedentes:

– até o ano de 2016 não  havia operações no PNPB no Estado de 
Alagoas;

– As culturas mapeadas, ditas como viáveis para a participação da 
agricultura familiar no Nordeste eram: a mamona e o girassol, este  
com restrições hídricas e de acesso a tecnologia;

– Praticamente a única empresa de biodiesel que contratava 
cooperativas de agricultores familiares na região  era a PBIO;



A participação recente da UNICAFES no PNPB

● Atualmente: 

– Inclusão do coco seco na cesta de oleaginosa;

– Atração de empresas de biodiesel de outras regiões para aquisição de 
oleaginosas da agricultura familiar no nordeste;

– Melhoria da remuneração dos agricultores e das cooperativas (bônus 
de ASTEC e DAP);

– Articulação para a efetivação de operações com óleo Dendê e de Coco 
com diferentes empresas;

– Estreitamento da comunicação entre os atores da cadeia produtiva do 
biodiesel;

– Construção da proposta do Selo Energia Social.
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Vídeo COOPERAFIR



Externalidades do PNPB em Alagoas 

● Fortalecimento da cadeia produtiva do coco seco em Alagoas;

● Geração de ocupação, empregos e renda nos territórios onde há 
operações do PNPB;

● Formalização da atividade de produção e comercialização do coco seco 
com reflexos na arrecadação municipal.

– “Entre os municípios que mais obtiveram crescimento de seus índices, 
em comparação à apuração anterior, está o município de Piaçabuçu, 
com incremento de cerca de 6O%, arrecadado pela formalização das 
atividades de pesca e demais produtos agrícolas”.

(SEFAZ/AL, 2017)

● Recuperação da estima do produtor de coco castigado por preços baixos 
pressionados por produtos importados.



Janeiro de 2017 – depois dos contratos

Maio de 2016 – Antes dos contratos do PNPB

● Concretização da COOPAIBA 
como produtora e beneficiadora 
de coco

– 70 cooperados  atuando na 
unidade de beneficiamento

– 236 cooperados na produção 
agrícola

Externalidades do PNPB em Alagoas 



Unidade de processamento de coco seco COOPAIBA



Externalidades do PNPB em Alagoas 

● Parcerias entre empesas de biodiesel, cooperativas e poder público 
motivadas pelo PNPB.



Vídeo COOPAIBA



A cultura do coco no Nordeste  

2016
Área colhida de 

coco (Ha)
Quantidade 

produzida (t)
Produtividade 

(Kg/Ha)

Brasil 234.012 1.766.164 7.547 

Nordeste 194.648 1.355.267 6.963 

Maranhão 2.440 7.808 3.200 

Piauí 714 10.299 14.424 

Ceará 38.986 262.226 6.726 

Rio Grande do Norte 14.684 62.504 4.257 

Paraíba 7.087 34.566 4.877 

Pernambuco 6.599 129.865 19.679 

Alagoas 17.906 75.136 4.196 

Sergipe 37.118 230.646 6.214 

Bahia 69.114 542.217 7.845 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal



O coco no PNPB Contratos 2018

Numero estimado para 2018 Sergipe Alagoas

N° Cooperativas 1 2 

N° de Agricultores Familiar 60 376 

Área  Média (Ha) 2,5 5,0 

Produtividade Média (t/ano) 3,6 5,2 

Oferta de Coco (t/ano) 540 9.776 

• A oferta de coco seco para biodiesel pode dobrar em Alagoas e Sergipe havendo 
demanda das empresas.

• Há a possibilidade da expansão da ações para outros estados no nordeste através 
da Unicafes e a inserção de outras matérias primas como Dendê, Castanha de Caju, 
Olicuri, Baru, entre outros.



Proposição de Investimentos:

Renovação ou plantio de culturas perenes

● Objetivo: 

– Possibilitar a renovação de pomares de coqueiros, dendê, macaúba e 
outras plantas perenes oleaginosas fomentadas por empresas de 
biodiesel e contabilizar os investimentos no Selo Combustível Social .

● Justificativa:

– As culturas perenes sobretudo as que possuem característica de 
cultivo subespontâneo como o coco e o dendê estão velhas, 
apresentam baixa produtividade e autos custos de manejo e colheita; 

– Por serem perenes entre a decisão de plantio até a primeira colheita 
decorrerem anos e os agricultores familiares não possuem motivação 
nem recurso para a instalar ou renovar os pomares;

– O último ano de seca exterminou muitas plantas. A Emanter/ AL 
estima que só em Alagoas morreram  90 mil coqueiros em 2016.



Proposição de Investimentos:

Renovação ou plantio de culturas perenes

● Regulamentação Necessária 

– Possibilitar que os plantios sejam realizados pelas cooperativas de 
agricultores familiares, patrocinados pelas empresas de biodiesel;

– Contabilizar os valores aportados pelas empresas integralmente com 
os mesmos fatores de multiplicação aplicáveis a aquisição da 
produção; 

– Contabilizar a produção estimada para efeito de  Selo  desde o inicio 
do plano de trabalho incluindo as etapas de: planejamento, 
encomenda e produção de mudas, preparação para plantio, plantio e 
manejo até a maturidade da planta;

– Permitir a contabilização da descarbonização promovida pela 
renovação dos pomares, através do RenovaBio.



Exemplo do evolução dos custos, produção e receita na 
plantação do coco
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Proposição de Investimentos:

Renovação ou plantio de culturas perenes

● Benefícios

– Renovação e ampliação de pomares;

– Aumento da oferta de oleaginosas pela agricultura familiar;

– Contratos de longo prazo entre empresa e cooperativas;

– Consolidação dos serviços de Assistência Técnica;

– Possiblidade de ser replicado para outras culturas oleaginosas 
perenes;

– Possibilita melhor planejamento do respaldo para selo pelas empresas;

– Não demanda investimentos públicos diretos;

– Fortalece o cooperativismo

– Quantificação da descrbonização (Renova Bio).



Vídeo COOMTRATA



Incentivo para a produção de energias renováveis

● Objetivo: 

– Incentivar a produção de energia renovável por meio do aproveitamento 
racional de recursos naturais pela agricultura familiar promovendo o 
desenvolvimento econômico, social e ambiental alinhado com as 
diretrizes do RenovaBio

● Justificativa:

– A sociedade necessita a cada dia de mais energia, sobretudo nos horários 
de ponta;

– A agricultura familiar já fornece matéria-prima para pequenas 
agroindústrias;

– Agroindústria de  cooperativas de agricultores familiares são 
demandantes de energia, ao mesmo tempo que possui caldeiras e geram 
resíduos e gases do efeito estufa;

– Com pequenos investimentos, resíduos de agroindústrias podem ser 
transformados em biogás e caldeiras podem coogerar energia.



Incentivo para a produção de energias renováveis.

● Regulamentação Necessária 

– Criação do Selo Energia Social 

– Estabelecer regulamentação específica  para acesso a créditos, 
inclusive de carbono através do RenovaBio para investimentos em 
coogeração.

– Incluir as fontes Biomassa, Solar , Eólica e Hídrica

– Estabelecer incentivos fiscais, a exemplo do PNPB.

– Bonificar as energias geradas por  ou com a participação da agricultura 
familiar e economia solidária quando colocada na rede.



Incentivo para a produção de energias renováveis

● Benefícios

– Aumento da oferta de energia elétrica e biocombustivéis;

– Contribuição com  o desenvolvimento econômico, social e ambiental do 
país.

– Promoção do desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, por 
meio do uso racional dos recursos naturais,

– Produção de energias renováveis pela agricultura familiar;

– Não há competição com a produção de alimentos, são atividades 
complementares.

– Geração de trabalho emprego e renda

– Fortalece o processo agroindustrial nas cooperativas

– Fortalece a discussão sobre  sustentabilidade (econômica, social e 
ambiental ) na agricultura familiar.

– Adesão da Agricultura Familiar ao RenovaBio.



Obrigado!

Agricultura Familiar na Cadeia Produtiva do 
Biodiesel:

Possibilidades para as Culturas Perenes no 
Nordeste

Brasília,  23 de novembro de 2017


