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Diversos países têm estudado a possibilidade de adicionar etanol a gasolina, assim 

como usar o etanol combustível como alternativa ao petróleo.  O Brasil ocupa uma 

posição privilegiada neste cenário, pois com o seu Programa Nacional do Álcool 

(PROALCOOL), criado em 1975, tornou-se o pioneiro em implantar um programa de 

biocombustíveis, acumulando experiência e domínio da tecnologia da produção de 

etanol de cana-de-açúcar. Há, portanto, hoje forte expectativa de que o país possa se 

tornar o principal exportador de etanol.  Esta dissertação tem como objetivo identificar 

os principais impactos ambientais associados à cadeia produtiva do etanol, que 

constituem condicionantes relevantes para a expansão da indústria sucroalcooleira no 

Brasil. O estudo descreve a evolução do Programa Nacional do Álcool (PROALCOOL) 

e o panorama atual do setor sucroalcooleiro, identifica tecnologias de produção, 

mecanismos legais e regulatórios e programas de certificação aplicados ao setor, e 

apresenta as perspectivas de expansão da produção de etanol. Sendo assim, utilizando 

uma metodologia pautada em extenso levantamento bibliográfico, o estudo investiga a 

influência da atividade produtiva agrícola e industrial do setor sucroalcooleiro no meio 

ambiente, e, em que medida, a criação e implantação de instrumentos de gestão 

ambiental pública (restrições legais) e privada (instrumentos de mercado) interferem na 

ampliação desta atividade produtiva.   
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Various countries have studied the possibility of adding ethanol to gasoline or using 

pure fuel ethanol as an alternative to petroleum derivatives. Brazil occupies a leading 

position in this scenario because with its National Alcohol Program (Programa Nacional 

do Álcool - Proalcool), created in 1975, it became the pioneer in setting up a biofuels 

program. Since then it has accumulated experience and gained mastery of the technology 

to produce ethanol from sugarcane. Hence there is a strong expectation that the country can 

become the world’s main ethanol exporter. This thesis examines the main environmental 

impacts associated with the ethanol productive chain, which are relevant conditioning 

factors for the expansion of this industry in Brazil. The study describes the evolution of 

Proalcool and the overview of current structure of the brazilian sugar-alcohol sector, 

identifies technologies and environmental management policies, and presents the 

perspective of expansion of ethanol production. Thus, the study undertakes an extensive 

review of the literature and examines to what extent the creation and implementation of 

public and private environmental management policies (legal restrictions and market 

instruments, respectively) interfere with the expansion of these productive activities. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil ocupa hoje uma posição privilegiada no cenário mundial da produção de etanol 

combustível, respondendo junto como os Estados Unidos por cerca de 70% da produção 

mundial (MAPA, 2007c).  

O etanol é fabricado no país a partir da cana-de-açúcar em usinas anexas e autônomas. 

Nas usinas anexas, as destilarias são adaptadas ao complexo industrial de fabricação de 

açúcar e utilizam os sub-produtos do processo principal como insumos na produção de 

etanol.  Já as usinas autônomas, são complexos industriais de produção exclusiva de etanol, 

que têm como insumo básico o melaço e não fabricam açúcar. Por ter tradicionalmente a 

sua produção vinculada à produção industrial de açúcar, a agroindústria do etanol no Brasil 

é denominada de indústria sucroalcooleira. 

Hoje o Brasil produz dois tipos de etanol carburante, denominados nos pontos de venda 

como: álcool etílico anidro carburante (AEAC); e, o álcool etílico hidratado carburante 

(AEHC).  O etanol anidro é utilizado na mistura com a gasolina.  Já o etanol hidratado é 

utilizado diretamente nos veículos com motores a etanol ou motores bicombustíveis 

(veículos flex fuel), que podem operar com qualquer teor de mistura de etanol e gasolina.  

A indústria sucroalcooleira brasileira sofreu profundas mudanças e atualmente 

experimenta uma nova fase de expansão puxada pelo sucesso da comercialização dos 

veículos flex fuel no mercado interno, que representa desde 2007 mais de 80% das vendas 

de automóveis e comerciais leves (ANFAVEA), como também pelas exportações, que 

neste mesmo período representou cerca de 20% do total de etanol produzido no país 

(MAPA 2009c). 

Neste contexto, estima-se que haverá um grande aumento da produção de etanol seja 

para o consumo interno como para a exportação.  Condicionantes fundamentais para esta 

expansão são os aspectos ambientais, uma vez que está sendo questionada a origem do 

etanol, e discutida a possibilidade de estabelecerem selos que garantam que o etanol não 

venha de área desmatada, não utilize trabalho escravo, nem ameace a produção de 

alimentos. 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o atual estado da arte da indústria 

sucroalcooleira, identificar impactos ambientais mais relevantes e analisar como as 

condições impostas pelos aspectos ambientais, legais/regulatórios e de mercado atuam 

como gargalos que podem vir a condicionar sua estrutura produtiva no Brasil.  

Para tal, é utilizada uma metodologia pautada em extenso levantamento bibliográfico, 
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baseada num conceito de meio ambiente que engloba os aspectos institucionais e de 

mercado, sendo este último restrito à certificação. 

A evolução do setor sucroalcooleiro é apresentada no Capítulos 1, no qual é elaborado 

um histórico, partindo das primeiras experiências com o uso do etanol combustível no 

Brasil, passando pela evolução do Proálcool e chegando a retomada do crescimento com a 

introdução dos veículos flex. Ainda neste capítulo, a análise das perspectivas de 

crescimento da produção de etanol para os próximos dez anos é feita com base no plano 

decenal de expansão de energia, elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 

para o período de 2008 a 2017.  

Com objetivo de apresentar o atual estado da arte do setor sucroacooleiro, no Capítulo 

2, é descrito o ciclo produtivo de etanol da cana-de-açúcar, considerando práticas e 

tecnologias amplamente usadas hoje nas fases agrícola e industrial. Este capítulo serve de 

base para identificação dos principais aspectos ambientais da cadeia produtiva. 

No Capítulo 3 são identificados os principais condicionantes ambientais da produção de 

etanol no Brasil, avaliando, dentre os impactos ambientais, a legislação ambiental aplicável 

ao setor e processos de certificação, aqueles que podem de alguma maneira exigir ações, 

investimentos ou até mesmo introdução de tecnologias e práticas que podem representar 

gargalos para a expansão da produção.  

No Capítulo 4, são calculadas projeções dos principais impactos ambientais para os 

próximos dez anos, incorporando os mecanismos legais e regulatórios, além de considerar 

as tecnologias e processos usados atualmente e as perspectivas de expansão da produção de 

etanol.  

Ao longo de todo o trabalho é mantido o foco nos aspectos ambientais, 

legais/regulatórios e na certificação, não sendo abordados os aspectos sociais, embora 

importantes e relevantes na avaliação do setor sucroalcooleiro. A necessidade de identificar 

e entender os impactos locais causados pela produção de etanol é a motivação maior para 

elaboração deste trabalho que visa avaliar sua real contribuição ao meio ambiente. 
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CAPÍTULO 1 - EVOLUÇÃO DO SETOR SUCROALCOOLEIRO BRASILEIRO 

 

1.1.    Histórico Anterior ao Proalcool 

 

No Brasil, o uso de etanol como combustível, teve suas primeiras experiências iniciadas 

por volta da década de 1920. No entanto, o etanol passou a ser usado como aditivo a 

gasolina, a partir do início da década de 30.  O Decreto 19.717, de 20 de Fevereiro de 

1931, foi o primeiro que obrigou a mistura de etanol à gasolina, estabelecendo um 

percentual de 5% de etanol anidro de procedência nacional na gasolina importada 

consumida no Brasil.   

Com o objetivo de financiar usinas e promover o aumento da produção de açúcar e de 

etanol, o Instituto do Açúcar e do Etanol (IAA) foi criado em 1933, viabilizando 

financiamentos de destilarias anexas às usinas de açúcar e estabelecendo metas de 

produção e os preços da cana, do açúcar e do etanol.  

Em 1938, a mistura de 5% de etanol à gasolina foi estendida para toda gasolina 

produzida no país, decorrente do início da operação da primeira refinaria de Petróleo do 

Brasil. A Tabela 1 apresenta o histórico do uso de etanol em mistura com gasolina. A 

produção de etanol com a finalidade de uso como combustível, embora tenha iniciado na 

década de 1930, somente se consolidou na década de 1970. A queda do preço do açúcar e o 

aumento do preço do petróleo no mercado internacional promoveram a evolução da 

indústria do etanol no Brasil. 

O primeiro choque do petróleo, em 1973, motivou o Brasil a repensar sua matriz 

energética.  Visando obter alternativas que diminuísse a dependência do petróleo externo, o 

governo brasileiro incentivou ações de prospecção e exploração de petróleo, de expansão 

das hidrelétricas e de substituição de derivados de petróleo, sendo esta última materializada 

no Programa Nacional do Etanol (Proalcool).  
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Tabela 1: Cronologia da mistura de etanol anidro a gasolina no Brasil 

Períodos 
Teor Alcóolico 
(%AEAC) Abrangência 

1931 a 1966 0%< AEAC> 5% BR 

1966 a Julho 1976 
25% BR 

Julho 1976 a Junho 1977 10%< AEAC> 15% PE/ AL/ PR/ SP 
18%< AEAC> 20% SP (Região Metropolitana) 

Junho 1977 a Set.1977 
10%< AEAC> 15% PE/ AL/ SP 
18%< AEAC> 20% SP (Região Metropolitana) 
10%< AEAC> 12% RJ/ PR/ CE 

Set.1977 a Fevereiro 1978 10%< AEAC> 12% RJ/ PR/ CE 
18%< AEAC> 20% RN/ PB/ PE/ AL/ SP/ MG (Sul) 

Fevereiro 1978 a Abril 1978 
10%< AEAC> 12% RJ/ PR 
18%< AEAC> 20% SP/ MG (Sul) 
20%< AEAC> 23% Nordeste 

Abril 1978 a Julho 1978 
10%< AEAC> 12% RJ/ PR 
18%< AEAC> 20% SP/ MG (Sul) 
20%< AEAC> 23% Nordeste (exceto CE/ RN/ PB/ PE/ AL) 

Julho 1978 a Abril 1981 20% Centro / Sul/ Norte / Nordeste 
Abril 1981 a Agosto 1981 12% Centro / Sul/ Norte / Nordeste 

Agosto 1981 a Janeiro 1982 15% 

BR 
Janeiro 1982 a Junho 1984 20% 
Junho 1984 a Março 1989 22% 
Março 1989 a Agosto 1989 18% 

Agosto 1989 a Julho 1990 
13% BR (exceto SP-Região Metropolitana) 
22% SP - Região Metropolitana 

Julho 1990 a Set.1992 
13% BR (exceto SP-Região Metropolitana) 

22% 
SP - Região Metropolitana / Área abastecida pela 

Refinaria de Manguinhos 
Set.1992 a Outubro 2001 22%< AEAC> 24% 

BR 
Outubro 2001 a Janeiro 2003 24%< AEAC> 25% 
Janeiro 2003 a Maio 2003 20% 
Maio 2003 a Outubro 2005 25% 

Outubro 2005 a Fevereiro 2006 25% BR 
20% Área abastecida a partir do Município de Manaus 

Fevereiro 2006 a Nov.2006 20% 
BR Nov.2006 a Junho 2007 23% 

Junho 2007 a Janeiro 2010 25% 
Fev.2010 até a data de edição deste 

trabalho 20%  

Fonte: Elaboração própria a partir do Site do MAPA (2007d) – Mistura Carburante (Etanol Anidro – 
Gasolina) Cronologia. 

 

1.2.    Evolução do Proalcool 

 

Em 1973, em virtude do primeiro choque do petróleo, a elevação do seu preço no 

mercado mundial afetou as despesas com importação no Brasil.  Segundo Filgueira, S.R. 

(2005), neste período, o Brasil importava mais de 80% do petróleo consumido, o que fez 
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aumentar as despesas com importações no país de US$ 6,2 bilhões, em 1973, para US$ 

12,6 bilhões, em 1974. 

Segundo Scandiffio, M.I.G. (2005), a crise energética nacional deflagrada pelo aumento 

do preço do petróleo levou o governo militar brasileiro, instaurado desde 1964, a repensar 

a política energética nacional, tomando para si a responsabilidade de reverter o estilo de 

desenvolvimento com base na dependência externa, o que corroborou a criação do 

Programa Nacional do Etanol (Proalcool), em 1975.   

Além da crise do petróleo e da determinação do governo de estimular a produção de 

etanol como alternativa para substituir os derivados de petróleo, a queda das exportações 

do açúcar brasileiro, em 1974, foi outro motivo que favoreceu a implantação do Proalcool 

(Scandiffio, M.I.G. (2005)). Com a formulação do Proalcool, a produção do etanol deu 

mais flexibilidade ao setor sucroalcooleiro para enfrentar variações do preço do açúcar no 

mercado internacional. 

Conforme apresentado na Tabela 2, antes do Proalcool, o uso de etanol carburante no 

Brasil era inexpressivo.  A primeira fase do Proalcool, que compreendeu o período de 1975 

a 1979, foi caracterizada pela produção de etanol anidro para ser misturado à gasolina e 

utilizado em veículos com motores movidos à gasolina, o que promoveu uma expansão 

moderada da produção de etanol anidro. 

Neste mesmo período é registrada a implantação de destilarias anexas e a mobilização 

da indústria automotiva para o desenvolvimento e produção de veículos nacionais com 

motores a etanol.     

Em 1979, deu-se o início da segunda fase do Proalcool.  Neste mesmo ano, houve a 

segunda crise do petróleo, cuja elevação dos preços internacionais dos derivados do 

petróleo acelerou a produção do primeiro carro a etanol do Brasil. Esta fase, que durou de 

1979 a 1985, foi caracterizada pelo aumento da produção de etanol hidratado carburante 

para ser utilizado em veículos com motores a etanol e pela implantação de grande número 

de destilarias autônomas.  

De 1980 a 1985, período correspondente à segunda fase do Proalcool, a expansão da 

produção de etanol foi mais acentuada e guiada pela produção de etanol hidratado para 

atender a demanda dos veículos com motores a etanol, que chegou a representar cerca de 

85% dos veículos comercializados no Brasil, em 1985, conforme apresentado na Tabela 3. 

Nesta fase um grande número de usinas autônomas foi instalado no país. 

A partir de 1986, o proalcool entrou em declínio.  Segundo referências bibliográficas 

distintas, o declínio do programa foi atribuído a uma série de fatores que vão desde falta de 
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planejamento do programa, queda acentuada dos preços internacionais do petróleo, 

aumento da produção nacional de petróleo, até a elevação dos preços do açúcar no 

mercado internacional, tornando a sua produção mais atrativa para o setor sucroalcooleiro, 

absorvendo assim grande parte da produção de cana-de-açúcar. 

 
Tabela 2: Evolução do Proalcool: expansão anual da produção de etanol e da área plantada com cana no 
Brasil (1975 a 2006) 

Período Fatos marcantes 
Produção de Etanol (m3) Área 

Plantada 
(ha) 

%ATR 
dedicado à 
produção de 

Etanol Anidro Hidratado 

1975 Lançamento do Proalcool.       
216.528       378.457  1.900.000  13% 

1975 a 
1979 

Instalação de usinas anexas; e 
mobilização da indústria para produção 
do carro a etanol. 

   
2.095.597       395.006  2.540.000  37% 

1980 a 
1985 

Segunda crise do petróleo; produção do 
primeiro carro a etanol; e aumento da 
frota de veículos a etanol. 

   
3.273.201    8.658.398  3.900.000  64% 

1986 a 
1990 

Redução dos preços do petróleo; 
expansão da produção brasileira de 
petróleo; fim dos incentivos fiscais para 
a produção de carros a etanol; elevação 
dos preços do açúcar; e falta de etanol 
nos postos (crise do abastecimento) 

   
1.452.625  10.467.850  4.290.000  73% 

1991 a 
2000 

Venda irrelevante de carros a etanol, 
sendo a sua produção somente por 
encomenda. 

   
6.140.769    6.936.996  4.820.000  53% 

2003 Lançamento dos carros flex fuel.    
7.009.063    5.476.363  5.380.000  49% 

2004 a 
2006 Aumento da frota de veículos flex fuel 

no Brasil; e expectativa de exportação 
do etanol brasileiro. 

   
7.663.245    8.144.939  7.040.000  50% 

2006 a 
2009 9.623.020 17.959.717 >8.929.000 61% 

Fonte: Elaboração própria a partir do Anuário Estatístico da Cana de Acúcar, MAPA 2009c. 
 

Segundo Figueira, S.R. (2005), a partir de 1986, além da redução dos preços do petróleo 

internacional e da expansão da produção brasileira de petróleo, os planos econômicos do 

governo priorizavam o controle inflacionário e o déficit público, suspendendo os 

financiamentos governamentais para a ampliação da capacidade instalada de produção de 

etanol e as isenções de impostos para estimular a venda de carros a etanol.   O fim dos 

incentivos fiscais para a produção de carros a etanol e a crise de abastecimento de 1989, 

promoveram o desgaste da imagem do Proalcool perante os consumidores e os produtores 

de veículos, que voltaram a preferir carros a gasolina a carros a etanol. Na década de 1990 
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as vendas de carros a etanol tornaram-se irrelevantes em comparação a de carros a 

gasolina, sendo produzidos somente sob encomenda, conforme apresentado na Tabela 3.  

Em 2003, o lançamento dos veículos com motores flex fuel (veículos bicombustíveis) e 

o preço elevado da gasolina no mercado interno, promoveram uma nova expansão da 

produção de etanol hidratado no Brasil, que vem se refletindo até os dias atuais.   

 

Tabela 3 – Participação dos carros a etanol e dos carros flexfuel sobre o total da frota nacional de 1980 a 
2009 

Ano 
Carros a Etanol Carros Flexfuel 

Produção (%) Vendas (%) Produção (%) Vendas (%) 
1980 21,8 24,5 

0 0 

1985 66,4 84,8 
1986 66,1 80,4 
1989 39,1 52,4 
1990 9,1 11,4 
1999 0,83 1,02 
2000 0,60 0,78 
2005 2,00 2,90 33,9 49,4 
2007 

0 0 
65,1 81,7 

2008 70,0 82,1 
2009 (Jan a Mar) 82,1 85,0 

Fonte: Elaboração própria a partir de Scandiffio, 2004 e  ANFAVEA (2009) 
 

1.3.    Estrutura Atual do Setor Sucroalcooleiro Brasileiro 

 

A produção de etanol no Brasil é proveniente de duas grandes regiões, a Centro-Sul e a 

Norte-Nordeste. Embora todos os estados pertencentes a estas duas regiões tenham 

capacidade de produzir etanol, a produção está concentrada na região Centro-Sul, mais 

especificamente no estado de São Paulo. Na Tabela 4 encontram-se dados da safra de 

2006/2007 que ilustram a distribuição da produção de açúcar e de etanol nos estados 

brasileiros. Do total de quase 429 milhões de toneladas de cana-de-açúcar processadas, 

87% foram na região Centro-Sul, sendo 62% somente em São Paulo.  O estado de São 

Paulo é responsável atualmente por cerca de 60% da produção total de etanol no Brasil, 

enquanto o segundo produtor, o estado do Paraná, responde por cerca de 7% da produção. 

O restante da produção está pulverizado entre os demais estados. 

A predominância de usinas anexas (Tabela 4) traz benefícios para o setor 

sucroalcooleiro brasileiro decorrentes da flexibilidade da produção e do reaproveitamento 

do sub-produto da fabricação do açúcar.  Este tipo de usina permite dar preferência à 

fabricação do produto, etanol ou açúcar, que tenha, no momento, a melhor relação custo-
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benefício (MAPA & CONAB 2008). 

As safras de 2007/2008 e 2008/2009 produziram 22,4 e 27,7 bilhões de litros de etanol, 

respectivamente (MAPA 2008 e MAPA 2009).  Os números das últimas safras apontam a 

tendência de expansão da produção de etanol, com concentração da produção na Região 

Centro-Sul, mais especificamente no estado de São Paulo, que mantém-se responsável por 

cerca de 60% do total de etanol produzido no Brasil.  

 
Tabela 4: Número de usinas e produção de Açúcar e Etanol na safra 2006/2007 

Regiões Esta
-dos 

Número de 
Usinas(1) 

Produção de Açúcar e Etanol (Safra: 2006/2007)                                   

Cana Moída  (t)(2) 
Produção 
Açúcar  
(t)(3) 

Produção 
Total 
Etanol 
(m3)(3) Anexas Autô-

nomas Total Destinada ao 
açúcar 

Destinada ao 
etanol 

N-NE 

AL 18 3 24.642.547 18.974.761 5.667.786 2.217.121 637.290 

AM 1 0 224.701 134.821 89.880 15.712 5.650 

BA 2 1 2.278.680 1.048.193 1.230.487 122.571 95.023 

CE 1 1 27.372 0 27.372 1.471 1.002 

MA 1 3 1.660.264 99.616 1.560.648 2.718 128.469 

PA 1 0 697.420 0 697.420 5.210 51.818 

PB 2 6 4.909.050 1.816.349 3.092.702 135.872 313.362 

PE 17 3 15.831.843 12.823.793 3.008.050 1.370.149 342.912 

PI 1 0 706.059 0 706.059 3 50.501 

RN 2 1 2.397.446 1.726.161 671.285 259.053 78.096 

SE 3 1 1.349.324 877.061 472.263 62.162 62.813 

TO 0 1 179.316 0 179.316 0 11.567 
Total  N-NE 49 20 54.904.022 37.500.753 17.403.269 4.192.042 1.778.503 

C-Sul 

ES 2 4 2.890.166 404.623 2.485.543 48.949 164.016 

GO 11 8 16.140.042 7.585.820 8.554.222 768.168 821.971 

MG 14 15 29.153.432 16.034.388 13.119.044 1.915.685 1.299.905 

MS 7 4 11.635.093 4.304.984 7.330.109 574.009 640.843 

MT 5 6 13.059.354 5.093.148 7.966.206 540.198 747.481 

PR 20 11 32.118.523 17.986.373 14.132.150 2.168.637 1.333.455 

RJ 6 1 3.445.153 1.825.931 1.619.222 262.093 87.455 

RS 0 1 91.919 0 91.919 0 5.686 

SP 126 46 
265.379.21

7 153.919.946 111.459.271 20.265.290 11.060.113 

Total  C-Sul 191 96 
373.912.89

9 207.155.213 166.757.686 26.543.029 16.160.925 

Total Brasil 240 116 
428.816.92

1 244.655.966 184.160.955 30.735.071 17.939.428 
Fonte: Elaboração própria a partir de:  (1) MAPA 2007 –Unidades cadastradas / (2) CONAB  2007 / (3) 

MAPA 2007 
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1.4.    Perspectivas de Crescimento da Produção de Etanol no Brasil  

 

O crescimento da produção retratado no item anterior e a perspectiva de expansão para 

os anos seguintes são atribuídos a fatores como o aumento das vendas de carros flex fuel 

no mercado interno, aliado ao preço elevado do petróleo no mercado internacional, ao 

reconhecimento mundial da correlação entre o consumo de combustíveis fósseis e o 

aquecimento global, além dos custos competitivos do etanol da cana-de-açúcar no Brasil 

no mercado internacional.  

O Relatório da UNICAMP, 2005, aponta as políticas de apoio aos biocombustíveis na 

Austrália, China, Colômbia, Estados Unidos, Índia, Japão, Peru, Tailândia, além dos países 

membros da União Européia como fatores favoráveis à expansão da produção de etanol no 

Brasil. Basicamente, estas políticas consistem em leis que permitem o uso do etanol 

misturado à gasolina em até 10%, isenção de impostos no etanol dos combustíveis 

oxigenados e de imposto de importação de máquinas necessárias para montagem de 

destilarias. 

A proibição ou restrição do uso do MTBE em 25 estados dos EUA (www.epa.gov) e no 

caso da União Européia, o estabelecimento de metas percentuais crescentes do consumo de 

biocombustíveis, que inicialmente projetava-se chegar a 5,75% em 2010, são fatores 

específicos que também favorecem o potencial de uso do etanol e a oportunidade de 

mercado externo para o produto brasileiro.     

O estudo realizado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), 2008, assim como o 

relatório da Unicamp, 2005, atribuem a perspectiva favorável ao crescimento da produção 

de etanol no Brasil ao fato do etanol estar sendo tratado como o combustível renovável 

mais viável, no curto prazo, para substituir a gasolina ou ser adicionado à mesma.   

Diante deste cenário, o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE), de 2008 a 2017, 

realizado pela EPE, 2008, prevê que o total de exportações brasileiras de etanol carburante 

salte de 4,2 para 8,3 bilhões de litros, no período, e que o consumo de etanol no mercado 

interno chegue a 54,5 bilhões de litros em 2017, sendo 53,2 bilhões de litros de etanol 

carburante (anidro e hidratado).   

 As projeções da produção de etanol do PDE (2008 a 2017) calculadas com base no 

modelo de demanda de etanol elaborado pelo estudo da EPE, 2008, incluindo aos volumes 

projetados para exportação de etanol carburante e outros usos apontam para 63,9 bilhões de 

litros de etanol, como sendo o total requerido do setor produtivo em 2017. 
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O gráfico da Figura 1 reproduz as projeções da produção de etanol do PDE (2008-

2017), do MAPA e da UNICA.  Ao comparar as projeções dos três estudos distintos, 

observa-se que as projeções elaboradas pelo MAPA e pela UNICA estão menores que os 

valores de demanda calculados pela EPE.   

 

 
Figura 1: Projeções de Produção de Etanol (EPE 2007, MAPA e UNICA) 

Fonte: Elaboração EPE (2008), a partir de EPE (2007), MAPA (2007) e UNICA (2007) 

 

O estudo da EPE, 2008, considerou que para atendimento da demanda total projetada, 

que em 2017 deverá ser de 63,9 bilhões de litros, é necessário que haja expansão da 

capacidade industrial brasileira, mantendo os atuais processos de produção, que são 

descritos no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 2 - PROCESSO DE PRODUÇÃO DE ETANOL A PARTIR DA CANA-

DE-AÇÚCAR: ESTADO DA ARTE ATUAL 

 

O processo de produção de etanol de cana-de-açúcar é composto por duas fases: a 

agrícola, responsável pela produção da cana-de-açucar; e a fase industrial, na qual a cana é 

processada para gerar os produtos finais, açúcar e/ou etanol.  

 

2.1.    Fase Agrícola: Produção da Cana-de-Açúcar 

 

Além do clima e condições do solo, a produtividade da cana, medida em termos de 

toneladas de açúcar produzido por unidade de área, depende também do processo agrícola.  

Os indicadores da produtividade da cultura de cana-de-açúcar no Brasil, apresentados na 

Tabela 5, refletem a prática utilizada atualmente para o fornecimento de cana para 

produção de etanol. Embora estes indicadores variem de acordo com as condições de 

clima, de solo e de processo, a média brasileira indica que a cada cinco cortes consecutivos 

a cultura passa por uma renovação e que a produtividade máxima fica em torno de 120 

toneladas de cana por hectare e a mínima em 65 toneladas por hectare. 

 

Tabela 5: Indicadores de Produtividade da Cultura de Cana-de-Açúcar no Brasil 

 
Fonte: MAPA, 2009c – Anuário Estatístico da Agroenergia 

 

A fase agrícola envolve basicamente as etapas: escolha da variedade para cultivo; 

preparo do solo; plantio; tratos culturais; controle de pragas e doenças; colheita; e reforma. 

 

a) Escolha da Variedade 

 

A escolha da variedade de cana-de-açúcar para o plantio sempre foi uma decisão 

econômica que impacta diretamente na produtividade do canavial, como já indicava, 

Junho, J.A.C, 1979. Hoje em dia, as variedades são escolhidas pela produtividade, 
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resistência a doenças e pragas, teor de sacarose, facilidade de brotação, exigência do solo e 

período útil de industrialização (www.udop.com.br).  

Os programas de melhoramento genético da cana-de-açúcar buscam variedades de cana 

que produzam mais sacarose e que sejam resistentes às doenças, o que faz surgir 

anualmente novas variedades. Segundo o site da União de Produtores de Bioenergia 

(UDOP), nos próximos anos, as variedades, além de serem eretas, ricas e produtivas, 

deverão brotar muito bem sob palha e tolerar ataques de cigarrinhas das raízes devido à 

redução imposta pela legislação da prática das queimadas, que será abordada no Capítulo3.  

Uma vez que a variedade de cana-de-açúcar é selecionada para determinadas condições 

do solo, para se conseguir uma alta produtividade, é necessário fazer o preparo adequado 

do solo.    

 

b) Preparo do Solo 

 

A cana se desenvolve melhor em solos profundos, argilosos de boa fertilidade, com alta 

capacidade de retenção de água, não sujeitos ao encharcamento, com pH entre 6.0 e 6.5. 

Normalmente no preparo do solo para o plantio há necessidade de se fazer uma calagem 

para que o pH atinja estes valores, e uma adubação baseada na análise do solo e nas 

exigências nutricionais da cultura. (www.udop.com.br) 

A calagem é considerada uma prática corretiva de solo que usa o calcário para corrigir a 

acidez e usa o gesso para diminuir a atividade do alumínio e acrescentar cálcio em 

profundidade, possibilitando, com isso, uma maior longevidade do canavial, em geral um 

corte a mais do que seria possível sem a calagem. (Rossetto, R. (2007)) 

A adubação da cultura visa adicionar os nutrientes necessários em quantidades 

suficientes para garantir a máxima produtividade econômica. Através de análises químicas 

do solo identificam-se quais os nutrientes necessários para o bom desenvolvimento da 

cana-de-açúcar.  Segundo, Rossetto, R.(2007), no Brasil, a produtividade dos canaviais é 

altamente influenciada pela aplicação de nutrientes a base de fósforo, nitrogênio e potássio.  

Atualmente os resíduos agroindustriais da produção de açúcar e etanol são usados como 

corretivos e fertilizantes do solo, sendo eles: vinhaça e torta de filtro, usadas como 

fertilizantes; e cinzas da queima do bagaço e o bagacilho da cana, usados como corretivos. 

A vinhaça é rica em matéria orgânica e potássio, além de possuir, em concentrações 

mais baixas, nitrogênio, cálcio, fósforo e magnésio. A composição química vai depender 

do mosto de origem. A vinhaça oriunda da fermentação do melaço apresenta maiores 
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concentrações de nutrientes de solo, do que a vinhaça gerada na fermentação do misto e do 

caldo, respectivamente. (Souza, S.A.V, citado por Macedo, I.C. (2005)). 

A vinhaça pode ser aplicada nos canaviais através da fertirrigação, utilizando as 

seguintes técnicas: sulcos de infiltração; caminhões-tanque; aspersão convencional (moto-

bombas); e aspersão por canhão hidráulico.  

Na prática de armazenamento e/ou disposição de vinhaça em áreas de sacrifício e sulcos 

de infiltração, a vinhaça é retirada dos tanques de contenção através de uma adutora 

principal, é lançada em canais principais, que margeiam os talhões e, desses canais, atinge 

os sulcos de irrigação abertos nas entrelinhas do canavial.  Este prática, por ser pouco 

precisa na sua distribuição e poder estabelecer pontos de encharcamento no campo, foi 

suspensa, em São Paulo, com a publicação do procedimento da CETESB, P4.231, de 

Dezembro de 2006 (Vinhaça – Critérios e Procedimentos para Aplicação no Solo 

Agrícola), que será abordado no Capítulo 3. 

Segundo, Penatti, P.C. (2007), a aplicação adequada da vinhaça no solo promove o 

aumento da produtividade da cana, que quando comparada à adubação mineral, fornece 

água em quantidade que, em alguns casos, chega a salvar a brotação da cana soca, o que é 

conhecida como irrigação de salvamento, além de melhorar as condições gerais de 

fertilidade do solo. 

A torta de filtro é outro resíduo usado no preparo do solo, rica em umidade, teor de 

matéria orgânica, fósforo, cálcio, magnésio e nitrogênio, melhorando a concentração de 

nutrientes, reduzindo a umidade solo e preparando o solo para o plantio. 

 

c) Plantio 

 

Depois da terra arada e gradeada, é feito o sulco de plantio. No sulcamento o solo é 

adubado simultaneamente. No fundo do sulco são depositados os colmos cortados 

normalmente e recobertos com terra. As gemas vegetativas que se localizam nos "nós" dos 

colmos darão origem a uma nova planta. (www.udop.com.br) 

O plantio compreende três etapas principais: corte de mudas; distribuição no sulco; 

corte dos colmos em pedaços menores, dentro do sulco; e cobertura. 

O plantio mecanizado é uma tendência no cultivo da cana-de-açúcar. As grandes 

extensões de plantio e o período curto com as condições ótimas de clima, além da 

economia de mão-de-obra têm sido as causas, segundo, Rossetto, R. (2007), da 

mecanização das operações de plantio. 



 

  - 14 - 
  

No plantio semi-mecanizado, dois trabalhadores sobre a correceria do veículo 

direcionam as mudas para o sistema de corte e distribuição da máquina. Já no plantio 

totalmente mecanizado, as mudas que alimentam a plantadora devem estar picadas, e por 

isso, são colhidas mecanicamente com colhedoras.  

Quando o plantio é realizado de forma manual, utiliza-se mão-de-obra para a execução 

das seguintes atividades: colocação e arrumação da posição dos toletes nos sulcos, corte 

dos toletes em pedaços contendo três gemas e fiscalização do plantio. As equipes de 

plantio são compostas por cargueiros, picadores e distribuidores ou plantadores, sendo que 

os cargueiros lançam os colmos do caminhão e os plantadores os distribuem no sulco de 

plantio. Já os picadores fracionam os colmos dentro dos sulcos, facilitando a brotação 

(Rossetto, R.(2007)).  

No plantio mecanizado, as máquinas plantadoras distribuem as mudas, o adubo e o 

inseticida, se for necessário, possuindo, alguns modelos, carreta acoplada para aplicação da 

torta de filtro no sulco. 

 

d) Controle de Pragas e Doenças 

 

As principais pragas de cana-de-açúcar são: broca da cana-de-açúcar; lagartas 

desfolhadas; cigarrinhas; formigas cortadeiras; alguns tipos de besouros (besouro migdolus 

e besouro bicudo da cana) e cupins. 

Segundo Unicamp, 2005, a broca da cana-de-açúcar, nos primeiros anos do Proalcool, 

causava enormes prejuízos nos canaviais, nos quais atingiam níveis de infestação acima de 

10%, caindo para abaixo de 3%, na década de 90, devido à liberação nos canaviais de 

parositóides, predadores da broca.  

Referências bibliográficas diversas indicam que ocorrência de cigarrinha nos canaviais 

tem aumentado com a introdução da colheita de cana sem queima. Neste caso, segundo 

Arrigoni, E.D.B, citado por Macedo, I.C. (2005), o controle microbiano, com a aplicação 

de um tipo específico de fungo é o método biológico mais indicado. 

O controle das demais pragas é feito através da aplicação de inseticidas, na maioria dos 

casos. Para o controle do besouro bicudo, é realizada a destruição antecipada das soqueiras 

nas áreas infestadas destinadas à reforma.  Enquanto que para espécies de lagartas que 

causam a desfolha na cana, não existe, segundo Arrigoni, E.D.B, citado por Macedo, I.C. 

(2005), nenhum controle eficiente, uma vez que a sua detecção ocorre quando o maior 

dano já ocorreu. 
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e) Colheita 

 

Na colheita manual, o canavial é queimado para eliminar a palha (folhas secas) e assim 

facilitar o corte, aumentando o rendimento das moendas na indústria.  

Depois de queimada a palha, a cana é cortada e despontada, sendo, em seguida, 

depositada em montes que abrange sete linhas. Estes montes são colocados em caminhões 

e carretas por uma carregadeira, e transportados à indústria.  

A colheita mecanizada é praticada na cultura de cana-de-açúcar sem a participação da 

queima.  A máquina colhedora produz em média 600 a 700 t/dia (MAPA & CONAB, 

2008) e atualmente, permite trabalhar com segurança somente em terrenos cuja declividade 

não utltrapasse a 12%. 

 

f) Reforma do canavial 

 

A cana-de-açúcar, uma vez plantada, permanecerá produzindo durante quatro ou cinco 

anos consecutivamente, quando então a produtividade diminui muito e é feita a reforma do 

canavial. A cana-de-açúcar de primeiro é chamada de "cana planta", a de segundo corte 

"cana soca" e de terceiro corte em diante "ressoca". (www.udop.com.br). 

Na região Centro-Sul, o plantio efetuado no período de fevereiro a maio produz a cana-

de-açúcar de "ano e meio" e o efetuado no período de outubro a dezembro, a "cana de 

ano". (www.udop.com.br). 

Após o ciclo de produção da cana, pode-se optar por renovar imediatamente o plantio 

(reforma) ou por realizar a rotação com outras culturas. Segundo, Rossetto, R.(2007), o 

cultivo de espécies de ciclo curto, tais como soja e amendoim, em áreas de renovação de 

cana-de-açúcar, proporciona ao produtor uma série de vantagens agronômicas, 

econômicas, políticas e sociais, tais como: economia na reforma do canavial; conservação 

do solo, devido à manutenção de cobertura numa época de alta precipitação pluvial; 

controle de plantas daninhas durante o cultivo anual da cana; combate indireto a pragas que 

se hospedam em plantas daninhas; e aumento da produtividade da cana-de-açúcar e 

produção de alimentos. 

Após o corte, a cana deve ser moída dentro de 72 horas com objetivo de evitar o 

aumento da infestação de fungos e bactérias prejudiciais à fermentação do caldo e perdas 

da sacarose pela respiração do colmo, na fase industrial de produção. (www.udop.com.br) 

http://www.udop.com.br/
http://www.udop.com.br/
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2.2.    Fase Industrial: Produção de Etanol 

 

 Segundo estudo do CONAB & MAPA, 2008, as usinas brasileiras instaladas na região 

Centro-Sul possuem capacidade média de moagem por unidade cerca de 2 vezes maior do 

que a capacidade das usinas da região Norte-Nordeste. 

No entanto, o relatório da Unicamp, 2005, indica que a tecnologia de produção de 

etanol e açúcar nas duas regiões é muito semelhante do ponto de vista de processos.  As 

variações são decorrentes dos tipos e qualidades dos equipamentos, dos controles 

operacionais e, principalmente, dos níveis gerenciais. 

O etanol produzido no Brasil é proveniente de usinas autônomas e anexas.  A usina 

anexa, ainda maioria no Brasil, consiste nos seguintes processos: recebimento da cana; 

preparo da cana; moagem; tratamento do caldo, fabricação de açúcar; fabricação de etanol 

e geração de vapor e energia. 

Já a usina autônoma, fabrica somente etanol e é composta pelos mesmos processos que 

compõem uma usina anexa, exceto a fabricação de açúcar. 

Os processos industriais descritos a seguir, são baseados nas práticas e tecnologias 

amplamente usadas hoje no setor nas usinas anexas e autônomas. 

 

2.2.1.    Processo Industrial da Usina Anexa 

 

a) Recebimento de Cana 

 

A cana-de-açúcar quando chega à usina, transportada através de caminhões, é amostrada 

aleatoriamente para análise da sua qualidade.  Para efetuar a coleta de amostras são usadas 

sondas oblíquas ou horizontais que efetuam a coleta diretamente dos caminhões. 

As amostras de cana são pesadas e analisadas com relação aos teores de sacarose e de 

terra, sendo esta última análise realizada somente para a cana colhida manualmente. 

A análise do teor de sacarose tem por objetivo definir o preço da cana, enquanto a 

análise do teor de terra indica se haverá necessidade de se fazer lavagem da cana colhida 

manualmente.   

Na maioria das usinas, a cana proveniente do corte manual, também chamada de cana 

colhida inteira, é lavada para diminuir as impurezas.  Algumas usinas adotam a prática de 

que somente é economicamente viável fazer a lavagem da cana, caso a análise indicar alto 

teor de terra capaz de danificar os equipamentos pelo seu efeito abrasivo. Caso contrário, a 
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lavagem não é realizada, evitando com isso, perdas de sacarose e consequentemente, 

menores taxas de conversão para açúcar. 

A cana colhida mecanicamente, também chamada de cana picada, não é lavada, uma 

vez que a colheita mecânica permite obter a cana com baixo teor de terra e em cortes 

pequenos. A lavagem da cana picada promove perdas de sacarose muito elevadas.  Devido 

a isto, algumas usinas estão introduzindo o sistema de limpeza a seco, baseado em jatos de 

ar sobre a cana. 

O descarregamento da cana, geralmente, é feito nas mesas alimentadoras da moenda 

através de guindastes do tipo hilo. 

 

b) Preparo da Cana 

 

Para que a cana-de-açúcar possa ser enviada para a moagem, ela deve ser preparada. 

Logo após a lavagem, a cana passa por um conjunto de equipamentos: picador seguido do 

desfifrador e eletroímã.  

O picador e o desfibrador têm como objetivo aumentar a densidade e romper ao máximo 

as células para que se possa ter uma maior eficiência na extração da sacarose da cana-de-

açúcar. Normalmente, o picador é compostos de um ou dois conjuntos de facas rotativas 

que tem a finalidade de picar a cana inteira e/ou nivelar a camada de cana na esteira 

facilitando o trabalho do desfibrador. 

O desfibrador é composto de um rotor com martelos oscilantes e uma placa 

desfibradora, que pulveriza a cana e abre as células que contém os açúcares, facilitando o 

processo de extração desses açúcares pela moenda. 

O eletroímã é usado com o objetivo de retirar materiais ferrosos e, desta maneira, evitar 

a quebra dos frisos dos rolos da moenda. 

Após a cana-de-açúcar passar pelo picador, desfibrador e eletroímã, ela segue para a 

moagem. 

 

c) Moagem 

 

Na moagem é feita a extração do caldo e do bagaço. O processo consiste em fazer a 

cana passar entre dois rolos, submetidos à determinada pressão e rotação, cujo objetivo é 

obter uma alta taxa de extração de caldo e também produzir bagaço com um grau de 

umidade que permita sua queima adequada nas caldeiras. 
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A moenda normalmente é composta de 4 a 7 ternos, sendo cada terno composto de um 

conjunto de rolos, montados numa estrutura denominada “castelo”. No primeiro terno 

ocorre a maior parte da extração global, reduzindo a proporção de caldo em relação à fibra 

de 7 para 2 a 2,5 vezes, dificultando a extração do caldo residual, nos ternos seguintes.  

A embebição é o artifício utilizado para possibilitar a extração do caldo residual, após 

passagem pelo primeiro terno.  A embebição pode ser simples, composta e com 

recirculação. O tipo composta é a mais utilizada, e consiste em injetar água na camada de 

cana entre os dois últimos ternos, fazendo retornar o caldo extraído do último terno para o 

anterior e assim, sucessivamente, até o segundo terno.  

Normalmente, o caldo extraído no primeiro terno é enviado para a fábrica de açúcar por 

ser mais rico em sacarose, e o restante do caldo vai para a destilaria. A eficiência de 

extração de açúcares varia de 94 a 97,5% e a umidade final do bagaço é em torno de 50% 

(www.copersucar.com.br e www.cosan.com.br) 

Após a extração, o caldo segue para unidade de tratamento do caldo, na qual o mesmo é 

tratado para produzir açúcar e etanol. Já o bagaço tem como destino as caldeiras para 

geração de vapor e energia. 

 

d) Tratamento do Caldo 

 

O tratamento do caldo, extraído na unidade de moagem, consiste, inicialmente na 

remoção de impurezas.  Para a remoção de impurezas maiores, o caldo é peneirado e para 

remoção das impurezas menores, o caldo passa pelo processo de caleagem. 

A caleagem consiste na adição do leite de cal ao caldo, que auxilia na precipitação das 

impurezas solúveis e insolúveis, e eleva o pH do caldo, para um pH neutro, em torno de 

7.2, o que facilita posteriormente a decantação (www.cosan.com.br). 

Após a caleagem, o caldo é aquecido até aproximadamente 105ºC para facilitar o 

processo de decantação (www.cosan.com.br). Em seguida, ocorre a ebulição do caldo 

dentro do balão de flash, visando à eliminação do ar dissolvido no mesmo.  

As etapas finais do tratamento do caldo consistem na decantação e na filtragem.  A 

decantação é a etapa de purificação do caldo, na qual ocorre a remoção das impurezas 

floculadas nas etapas anteriores. O caldo livre das impurezas, chamado de caldo 

clarificado, segue para a fabricação de açúcar e de etanol.  O resíduo da decantação é um 

lodo, que é enviado para a etapa de filtragem. 

No processo de filtragem, é obtido um caldo, que é chamado de caldo filtrado e que 

http://www.copersucar.com.br/
http://www.cosan.com.br/
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retorna para o processo de caleagem. Já os resíduos gerados na etapa da filtragem geram a 

torta de filtro, que é usada como fertilizante agrícola. 

O caldo clarificado pode ser enviado à fabricação de açúcar ou de etanol.  Como o 

interesse direto do presente trabalho é o processo de fabricação de etanol, somente este 

será descrito adiante, não sendo abordado, portanto, a fabricação de açúcar. 

 

e)  Fabricação de Etanol 

 

Fermentação: 

 

Numa destilaria anexa, o mosto para a fermentação tem uma proporção significativa de 

mel, advindo das centrifugas de fabricação de açúcar, além do caldo clarificado e de água.  

Segundo relatório da Unicamp, 2005, a maior parte do etanol é produzido por processo 

de fermentação em batelada alimentada com reciclo de fermento. O restante do etanol é 

produzido por fermentação contínua multi-estágio, com reciclo de fermento. Com o 

aumento da moagem para fabricação de açúcar e a conseqüente geração de maior 

proporção de méis, o processo contínuo vem perdendo participação, pela dificuldade de 

operar estavelmente com percentuais elevados de mel final. 

O relatório da Unicamp, 2005, indica os parâmetros característicos da fermentação 

como sendo: 1) rendimento de conversão de açúcar acima de 90%, atingindo 91% em 

algumas usinas; 2) títulos de etanol no vinho entre 8,0 e 9,0 oGL; 3) tempos de fermentação 

de 6 a 11 horas; 4) concentração de fermento no vinho final em torno de 13% v/v; e 5) 

volume final de vinhoto após destilação de 12 a 15 L/ L de etanol.   

 

Destilação: 

 

Na destilação, a produção de etanol ocorre em colunas superpostas. O vinho, com 8,0 a 

9,0 ºGL, é alimentado pelo topo da primeira coluna, sendo retirada do seu fundo, a flegma, 

que consiste em vapores com 40 a 50 oGL. 

A flegma segue para a coluna seguinte, onde é concentrada a aproximadamente 96 oGL 

e purificada.  Das bandejas superiores desta coluna é retirado o etanol hidratado e do seu 

fundo a flegmaça, que consiste numa solução aquosa que pode ser reciclada ou eliminada. 

Uma das colunas tem por finalidade esgotar a maior quantidade possível de etanol do 

seu produto de fundo, que é denominado de vinhaça.  A vinhaça, retirada na proporção de 
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aproximadamente 13 L/ L de etanol produzido é reaproveitada na lavoura como 

fertilizante.  

O etanol hidratado, produto final da destilação, é uma mistura binária de etanol e água 

que atinge um teor da ordem de 96 oGL. O etanol hidratado pode ser comercializado desta 

forma ou passar por processos de desidratação para obtenção de etanol anidro (99 oGL), 

sendo o mais comum a destilação com ciclohexano. 

A destilação também produz álcoois homólogos superiores tais como o óleo fúsel que é 

resfriado, lavado, decantado e armazenado para posterior comercialização.  

Os álcoois produzidos, etanol hidratado e anidro, são enviados para armazenagem em 

tanques de grande volume, na maioria das vezes acima de 5 milhões de litros, situados em 

parques de tanques, para posterior comercialização e remoção por caminhões-tanque. 

 

Geração de Vapor e Energia 

 

Na fase industrial, são gerados cerca de 280 kg de bagaço por tonelada de cana moída, 

saindo das moendas com um teor de umidade em torno de 50% (Unicamp, 2005). Nestas 

condições o bagaço é utilizado nas caldeiras a vapor, gerando toda energia necessária ao 

processamento da cana. 

Segundo relatório da Unicamp, 2005, na maioria das usinas, o vapor sai das caldeiras na 

pressão de 22 bar e temperatura de 300 oC, sendo expandido em turbinas de contrapressão 

de até 2,5 bar, que acionam os principais equipamentos mecânicos da usina (picadores, 

desfibradores, moendas, exaustores e bombas de água de alimentação das caldeiras) bem 

como os geradores de energia elétrica, que é fornecida para os vários setores da indústria. 

O vapor a 2,5 bar, denominado de vapor de escape, é ajustado para a condição de saturação 

e enviado para o processo, fornecendo toda a energia térmica necessária na produção de 

açúcar e etanol.  

Macedo, I.A.C, 2001, indicava, já naquela época, que seria necessário uma evolução 

gradativa dos sistemas a vapor de média pressão (até 22 bar) para sistemas de alta pressão 

de vapor (de 65 a 82 bar), sendo possível com isso, aumentar a conversão de energia de 7% 

para até 30%. 

O relatório da Unicamp, 2005, confirmou que a transição de sistemas de média pressão 

para sistemas de alta pressão já era uma realidade, em 2005, o que vem evoluindo, desde 

então, permitindo ao setor sucroalcooleiro, alem da auto-suficiência em energia elétrica, a 

geração de excedentes para a comercialização.   
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2.2.2.    Processo Industrial da Usina Autônoma 

 

O processo industrial das destilarias autônomas praticado hoje no Brasil é direcionado 

para produção única de etanol, sendo constituído basicamente dos mesmos processos 

apresentados anteriormente para usina anexa. 

No entanto, as usinas autônomas por serem mais recentes, possuem processos mais 

eficientes em termos de conversão de açúcares e consumo de energia. 

No processo de recebimento, as usinas autônomas mais modernas utilizam 

preferencialmente um processo de limpeza a seco da cana inteira. Nas usinas onde ainda é 

feita limpeza com água, é utilizado circuito fechado, que faz recircular a água, que 

receberá tratamento, o que atualmente já é praticado também nas usinas anexas.   

A cana picada é descarregada diretamente nas esteiras tranportadoras que a leva para o 

processo de preparo. Os processos de preparo da cana e de extração do caldo são 

basicamente iguais aos utilizados nas usinas anexas.   

No processo de tratamento do caldo o objetivo é conseguir uma alta eficiência na 

remoção de fibras, terra e areia arrastados juntos com o caldo misto proveniente das 

moendas. Para eliminação destas impurezas, que interferem na fermentação, são usadas 

peneiras hidrodinâmicas para remoção de fibras de tamanhos menores e compostos inertes. 

O caldo também é submetido a uma sedimentação em hidrociclones para remoção de areia, 

terra, que serve também para prepará-lo para o tratamento físico e químico, que são uma 

adaptação do tratamento para fabricação de açúcar. 

Para aumentar a eficiência da fermentação, parte do caldo é concentrada em 

evaporadores em múltiplo efeito.  O xarope resultante é misturado com o restante do caldo 

para obter o mosto com o teor de açúcares adequado. 

Os processos de destilação e de geração de vapor e energia são basicamente os mesmos 

apresentados para usina anexa. 

 

As produtividades médias atuais de geração de vinhaça e de bagaço são as mesmas 

médias produzidas em meados da década de 80, apresentadas no trabalho de Magrini, A., 

et al,  1987.  Isto indica que o setor evoluiu buscando o reaproveitamento dos resíduos 

gerados, mas que não houve mudanças significativas em processos de redução de geração 

na fonte. Tendência que deve permanecer no curto prazo.  Diante disso, no próximo 

capítulo são identificados os principais condicionantes ambientais, com os quais o setor se 

deparará ao longo desta expansão.  
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CAPÍTULO 3 – OS CONDICIONANTES AMBIENTAIS  

 
 
São considerados como condicionantes ambientais os aspectos relacionados aos 

impactos ambientais e aos mecanismos legais/regulatórios e de mercado, que podem atuar 

como gargalos nas atividades agrícolas e industriais do processo de fabricação de etanol no 

Brasil.  

Neste capítulo são identificados os principais impactos ambientais da produção de 

etanol, os instrumentos de gestão ambiental pública, hoje existentes, e os programas de 

certificação criados especialmente para o setor sucroalcooleiro. O objetivo é avaliar quais 

são os aspectos ambientais que podem exigir ações, investimentos e introdução de 

tecnologias e práticas que podem representar gargalos à expansão da produção de etanol no 

país. 

 

3.1.    Impactos Ambientais  

 

Uma vez já detalhadas as fases da produção de etanol, neste capítulo são utilizados 

Fluxogramas para apresentar de maneira esquemática, tanto para fase agrícola como para 

fase industrial, os impactos ambientais a elas associados.    

 

3.1.1.    Impactos Ambientais da Fase Agrícola 

 

O fluxograma da Figura 2 apresenta as atividades geradoras e os principais impactos 

ambientais associados às etapas da fase agrícola da produção de etanol, agrupadas em 

plantio e colheita.     
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Figura 2: Fluxograma dos Principais Impactos Ambientais da Fase Agrícola 

Fonte: Elaboração Própria 

 

a) Impactos Relacionados ao Plantio 

 

A necessidade de área em quantidade suficiente e sua adequação à cultura da cana, 

assim como a irrigação e o controle de pragas, são atividades associadas à etapa de plantio, 

potencialmente geradoras de impacto ambiental. 

Atualmente, um dos principais aspectos ambientais que gera preocupação, 

principalmente no cenário internacional, com relação à expansão da produção do etanol, é 

de garantir que se tenha área suficiente e adequada para expansão da cana sem oferecer 

ameaça às culturas de grãos, frutas e outros alimentos, reduzindo a área destinada ao 

cultivo destas, nem destruir áreas virgens de florestas. 

Considerando que a produção de etanol exige a disponibilidade de áreas extensas de 

terras apropriadas à cultura da cana, observa-se que o etanol é um fator propulsor da 

expansão desta cultura no Brasil. Desde a época da sua colonização, o país tem tradição no 

cultivo da cana-de-açúcar, no entanto, a partir da implantação do Proalcool, em 1975, é que 

houve a grande expansão da área plantada com esta cultura: nas fases iniciais o 

crescimento foi acelerado, chegando a mais de 220 mil hectares por ano; no período de 

decadência do programa, de 1986 a 2000, a área plantada ficou praticamente estagnada, 

com taxas em torno de 60 mil hectares por ano; e, a partir de 2003, com a introdução dos 

carros com motores flex fuel, voltou a crescer num ritmo acelerado de 553 mil hectares por 

ano (tabela 2). 
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Atualmente, a cultura de cana no Brasil ocupa mais de 8,9 milhões de hectares, sendo 

cerca de 80% na região centro-sul, mais concentrados em São Paulo, responsável por cerca 

de 50% da área total (IBGE, 2006).  O cultivo de cana ocupa uma área que corresponde a, 

aproximadamente, 0,8% do território nacional e cerca de 10% da área de agricultura 

(MAPA 2007).  

Como referência para avaliação de até que ponto a cana vêm substituindo as culturas de 

alimentos no Brasil é considerado o estudo realizado pelo MAPA & CONAB (2008) sobre 

as lavouras substituídas pela cana na safra 2007/08, que em ordem de predominância 

foram: pastagem bovina, com 423 mil hectares substituídos; a soja, com 110 mil hectares; 

o milho, com 32 mil hectares; e a laranja, com 31 mil hectares.  A substituição destas 

culturas ocorreu basicamente na Região Centro-Sul, concentrando-se nos estados de SP, 

MG, PR, MS, GO e MT. 

Considerando que as áreas de produção de alimentos substituídas, particularmente soja 

e milho, com um total de 142 mil hectares, representam uma fração ínfima da área 

brasileira destas lavouras, estimada em 35 milhões de hectares, o estudo supracitado 

concluiu que o crescimento da área de cana nos últimos anos não parece ser suficiente para 

modificar o panorama agrícola e pecuário do país. 

Este levantamento é importante, pois indica que, embora, o plantio da cana substitua a 

cultura de alguns alimentos e o pasto, devido ao tamanho e a disponibilidade de terras 

cultiváveis no Brasil, esta taxa de substituição não chega a reduzir a oferta de alimentos e, 

por conseqüência ser um fator preponderante no aumento da pobreza e da fome no país.  

Com relação ao efeito da expansão da cana no desmatamento e por conseqüência, 

redução da biodiversidade, é importante observar que a cana-de-açúcar não tem, na 

tradição brasileira, o papel de lavoura pioneira em áreas virgens da fronteira agrícola. No 

entanto, é interessante investigar até que ponto o avanço da cana tem empurrado o pasto 

para áreas virgens, causando desmatamentos.  

Hoje através de estudos, tais como o do MAPA & CONAB, 2008, consegue-se saber 

quais as culturas que vêm sendo deslocadas pela cana, no entanto, ainda há uma grande 

dificuldade de se apontar a relação indireta do avanço da cana nos desmatamentos 

provocados pela expansão destas culturas.  

Estudos de zoneamento agroecológico para a cana e para as principais culturas 

substituídas pela sua expansão devem ser desenvolvidos com objetivo de garantir que o 

etanol no Brasil não provoca desmatamentos, nem ameaça biomas importantes.  

Recentemente, foi divulgado o Zoneamento Agroecológico da Cana (ZAE), o que já é um 
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avanço neste sentido, mas que deve ser complementado por ZAE para pecuária, soja, milho 

e laranja, que são apontadas como as principais culturas substituídas pela cana.  

A medida que cresce a preocupação mundial com relação ao aquecimento global e sua 

relação com os desmatamentos, aumenta a necessidade de se ter um instrumento capaz de 

medir a extensão do impacto do avanço da cana no desmatamento. A necessidade de 

aplicação e integração de Zoneamentos Agroecológicos pode ser um condicionante 

ambiental importante na expansão da produção de etanol no país. 

Com relação à prática da irrigação, até a conclusão deste trabalho, não foi encontrada 

nenhuma referência à área irrigada na cultura de cana-de-açúcar no Brasil, que pudesse 

sustentar uma análise quantitativa. Mas, segundo Anselmi citado por Macedo, atualmente, 

a irrigação da cana-de-açúcar é mais usada no Nordeste do país e encontra-se incipiente no 

Centro-Oeste e nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Oeste de São Paulo.  

Quanto ao uso de produtos para controle de pragas, a cultura de cana-de-açúcar 

comparada com outras culturas brasileiras pode ser considerada como pouco intensiva.  

Para exemplificar, encontram-se na Tabela 6 as médias de consumo de produtos químicos 

pelas principais culturas brasileiras no período de 1999 a 2003. Percebe-se que os 

herbicidas são o grupo mais utilizado na cultura de cana no Brasil. O consumo dos demais 

pesticidas (inseticidas, acaricidas, fungicidas e outros defensivos agrícolas) é relativamente 

baixo quando comparado ao uso em outras culturas devido ao uso de sementes melhoradas 

geneticamente e à aplicação de controle biológico de pragas em escala comercial. Além 

disso, a produção orgânica também tem aumentado, em face do crescimento do mercado 

de açúcar orgânico, tanto no Brasil quanto no exterior (Strapasson, A.B., et. al., 2006). 

Por não usar quase a irrigação e por ser considerada pouco intensiva no uso de produtos 

químicos, em geral os problemas ambientais com a qualidade da água decorrentes do 

arraste de nutrientes e de defensivos não são críticos no Brasil, cuja produção de cana é 

classificada pela EMBRAPA neste aspecto, no nível 1 (nenhum impacto na qualidade da 

água) (Rossetto apud Macedo, 2005). 

Uma vez que os números das últimas safras apontam a tendência de expansão da 

produção em estados da Região Centro-Oeste, onde a irrigação encontra-se incipiente, 

pode indicar que o consumo de água e os efeitos de arraste de produtos químicos para o 

solo e águas subterrâneas, podem se tornar um condicionante ambiental no longo prazo. 
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Tabela 6 – Consumo médio de pesticidas pelas principais culturas agrícolas do Brasil  

    Café Cana Citrus Milho Soja 

Média 
de consumo 
de 1999 a 

2003 
(kg/ha)1 

Herbicidas 3,09 4,06 4,91 2,89 4,72 
Fungicidas 3,38 0,00 4,95 0,03 0,42 
Inseticidas 2,95 0,48 2,56 0,46 1,00 
Acaricidas 0,05 0,01 14,80 0,00 0,01 
Outros 

defensivos 0,33 0,10 2,19 0,10 0,71 

Nota1 – Média calculada a partir dos dados de consumo de pesticidas (produto comercial) de 1999 a 
2003 (Arrigoni apud Macedo, 2005). 
 

b) Impactos Relacionados à Colheita  

 

A queima controlada do canavial, usada antes da colheita manual, é uma prática 

tradicional e dominante na produção de etanol no Brasil para aumentar a produtividade do 

corte. No entanto, a fumaça, os gases, o material particulado e o calor que emanam das 

queimadas controladas mudam a aparência local e geram incômodos para a população, 

além de reduzir consideravelmente os resíduos agrícolas que protegeriam o solo, 

contribuindo, assim, para aumentar o processo de erosão.  

Atualmente, a participação da colheita manual da cana no Brasil é de 75,6%: 71,4% da 

área de colheita na região Centro-Sul; e 97,4% da área de colheita na região Norte-

Nordeste (MAPA & CONAB, 2008).  

Embora a queima prévia da cana seja controlada de modo a eliminar/minimizar o risco 

do descontrole do fogo e perdas de sacarose dos colmos, os impactos ambientais 

provenientes desta atividade são atualmente uns dos mais significativos da cadeia 

produtiva. 

As emissões de fumaça, gases e material particulado e o desperdício de massa vegetal 

que poderia ser incorporada ao solo, melhorando suas propriedades físico-químicas, ou 

aproveitada como fonte de energia são os principais impactos oriundos desta atividade. 

Com o objetivo de reduzir os impactos causados pelas queimadas, foram desenvolvidas 

leis no Brasil que estabelecem cronogramas de redução gradual da queima, incluindo a 

introdução obrigatória da colheita mecanizada e a proibição imediata em áreas de risco. 

A troca da queimada pela colheita mecanizada é a alternativa encontrada pelo setor para 

equalizar a eliminação da queima sem perder produtividade, nem por em risco a vida do 

trabalhador.  No entanto, esta troca não é uma medida simples. A implantação da 

mecanização depende da declividade das terras, sendo, atualmente, somente viável 
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economicamente em áreas cuja declividade é menor que 12%.  Além disso, a introdução da 

colheita mecanizada reduz significativamente a quantidade de postos de trabalho na fase 

agrícola. 

Segundo o relatório emitido pela UNICAMP, 2005, as colheitadeiras de cana de açúcar 

utilizadas no Brasil, e em outros países produtores de cana, são fabricadas por um número 

reduzido de empresas. Elas apresentam ainda muitas deficiências e problemas tais como 

elevadas perdas no corte e limpeza da cana, alto nível de impurezas na cana colhida 

(minerais e vegetais), baixa produtividade, altos custos de investimento inicial e de 

manutenção, e não conseguem operar em terrenos com declividade acima de 12%. 

 Outro fator que dificulta a introdução da mecanização, apontado pelo estudo do MAPA 

& CONAB, 2008, é que o corte mecanizado reduz ou quase exclui o trabalho manual na 

colheita, uma colhedeira mecânica substitui o trabalho de 80 a 84 trabalhadores, 

diminuindo a geração de empregos e podendo mudar o perfil dos produtores 

independentes, uma vez que exige altos investimentos na compra de equipamentos. 

Ainda associada ao corte manual da cana está outra exigência que gera, junto com a 

prática das queimadas, um dos impactos mais significativos da produção de etanol, que é a 

geração de empregos temporários. O corte manual exige uma grande quantidade de mão de 

obra sazonal, que trabalha sob condições severas na busca pela alta produtividade, 

podendo, com isso, promover a inserção de membros da família e por conseqüência, o 

trabalho infantil. 

Hoje o setor sucroalcooleiro ainda encontra impedimentos técnicos, financeiros e 

sociais para a questão da eliminação da prática das queimadas, havendo a necessidade de 

um esforço conjunto de empresários do setor e governo na implantação de soluções 

adequadas, de modo que estes aspectos não representem gargalos para expansão da 

produção nos próximos anos.    

    

3.1.2.    Impactos Ambientais da Fase Industrial 

 

De acordo com o que foi apresentado no Capítulo 2, a fase industrial da fabricação do 

etanol é caracterizada pelos aspectos ambientais de alto consumo de água e de geração de 

grandes quantidades de resíduos, sendo os mais importantes o bagaço, a vinhaça e a torta 

de filtro. A Figura 3 mostra de maneira esquemática a relação entre as principais etapas da 

fase industrial da produção de etanol, suas atividades geradoras e seus impactos 

ambientais. 
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Figura 3: Fluxograma dos Principais Impactos Ambientais da Fase Industrial 

Fonte: Elaboração Própria 

 

a) Impactos Relacionados ao Consumo de Água 

 

Como referência para avaliação do impacto direto do consumo de água na fase 

industrial da produção de etanol, é usado um levantamento realizado na década de 90 e 

apresentado por Elia Neto, A. (2008), no qual valores históricos, obtidos do acúmulo de 

conhecimento do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), são reunidos para expressar o 

consumo de água nos diversos processos industriais que compõem uma usina anexa, 

fabricação de açúcar e etanol. A Tabela 7 reproduz tais valores. Embora este estudo seja 

antigo, é utilizado por referências bibliográficas diversas sobre o consumo de água na 

indústria sucroalcooleira, não havendo nenhum outro levantamento mais recente. 

Os processos de lavagem de cana, concentração de caldo (fabricação de açúcar), 

resfriamento de dornas na fermentação e destilação de etanol são os maiores consumidores 

de água, respondendo por 87% dos usos, considerando um processo de produção de 50% 

de açúcar e 50% de etanol (Elia Neto, A., 2008). Atualmente considera-se que o volume 

médio de água usado numa usina anexa (produção de açúcar e etanol) é de 21 m3 por 

tonelada de cana, enquanto que para uma usina autônoma (produção de etanol) e de 15 m3 

por tonelada de cana (Elia Neto, 2008).  

Usinas anexas têm consumo maior de água quando comparadas às usinas autônomas, 
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devido às etapas da fabricação do açúcar, que utilizam elevado consumo nos 

condensadores multijatos de evaporação e dos cozedores. 

A partir dos dados da Tabela 7, é observado que, as atividades de lavagem de cana, na 

etapa de preparo da cana e as de resfriamento de dornas na fermentação e resfriamento dos 

condensadores da destilação, na etapa de fabricação de etanol, são as principais atividades 

consumidoras de água da fase industrial da produção.   

As etapas de moagem e de tratamento do caldo, para fabricação somente de etanol, têm 

usos moderados de água quando comparadas com as demais. Na etapa da moagem, a água 

é utilizada na atividade de embebição e para resfriamento dos mancais. Em usinas anexas e 

autônomas que utilizam o reuso de água, é evitada a captação para a etapa de embebição, 

sendo o volume necessário suprido por vapores condensados e é reduzido o volume 

captado para o resfriamento dos mancais. O mesmo ocorre na atividade de caleagem, 

sulfitação, e filtração, na etapa de tratamento do caldo, na qual é possível o reuso, 

utilizando vapores condensados. 

 
Tabela 7: Consumo de água na fabricação de açúcar e etanol 

 
Fonte: Elia Neto, A. Tratamento de Efluentes na Agroindústria Sucroalcooleira, RT 762-95/96, CTC, 
1995 

 

Referências bibliográficas diversas indicam que, os níveis de captação de água nas 

usinas de São Paulo vêm diminuindo, o que é considerado pelos autores como reflexos de 

ações de reutilização, fechamentos de circuito, reduções de lançamento, assim como a 
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redução da lavagem da cana ou a introdução da lavagem a seco pelas usinas. 

Estas mesmas referências apontam para o trabalho do Elia Neto, A (2008), no que diz 

respeito à evolução dos volumes de captação, consumo e lançamento de água do setor 

sucroalcooleiro, em São Paulo, nos anos de 1990, 1995, 1997 e 2004, reproduzidos na 

Tabela 8. 

 
Tabela 8: Evolução dos volumes de captação, consumo e lançamento de água do setor sucroalcooleiro em 
São Paulo 
Volume específico (m3/t.cana) 1990 1995 1997 2004 

Captação 5,6 2,92 5,07 1,83 
Consumo 1,8 1,6 0,92 Sem dados 

Lançamento 3,8 1,32 4,15 Sem dados 
Fonte: Elia Neto, 2008 

 

A única referência posterior ao trabalho de Elia Neto, A. (2008) encontrada trata-se de 

uma apresentação sobre os resultados das fiscalizações da Agência Nacional de Águas 

(ANA) realizada na oficina “Expansão do Setor Sucroalcooleiro e a Gestão dos Recursos 

Hídricos”, em Setembro de 2007.  Neste é indicado que o setor possui estágios diferentes 

de tecnologia do processo produtivo, chegando a ser 90% menor a relação de água por 

tonelada de cana processada nas usinas mais novas, sendo verificada uma tendência das 

usinas mais antigas diminuírem, a cada safra, a água necessária para o processo produtivo, 

através da instalação de trocadores de calor para fechar o circuito de refrigeração. 

Diante disso, o que se percebe é que hoje não existe impedimento técnico para a questão 

da redução do consumo de água na fase industrial, havendo alternativas viáveis. No 

entanto, é necessário que o setor sucroalcooleiro invista na modernização das usinas 

antigas de modo a alcançar níveis de captação de água mais eficientes.   

 

b) Impactos Relacionados à Geração de Resíduos 

 

As etapas de Moagem, Tratamento do Caldo e Fabricação de Etanol, possuem 

atividades geradoras de resíduos.  No entanto, atualmente, a produção de etanol de cana no 

Brasil é um exemplo de reaproveitamento de resíduos da fase industrial.  

Todo o bagaço gerado na etapa de moagem é queimado nas caldeiras para geração de 

vapor e energia.  A torta de filtro, resíduo sólido gerado pela filtração, na etapa de 

tratamento do caldo, é utilizada como fertilizante agrícola.  E a vinhaça, gerada em grandes 

proporções pela atividade de destilação, na etapa de fabricação de etanol, é reaproveitada 
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na fertirrigação.    

O bagaço de cana, que não era aproveitado inicialmente na indústria sucroalcooleira, 

hoje é um importante insumo energético. Toda a energia elétrica, mecânica e térmica 

necessárias ao processamento das usinas é suprida por um sistema de co-geração, que usa 

somente o bagaço como fonte energética, tornando-as auto-suficientes e, em muitos casos, 

gerando excedentes de energia exportados para o sistema elétrico interligado e podendo ser 

vendidos para clientes externos (Macedo, 2005).  

Torquato, S.A., citado no estudo da EPE, 2008, considera que aprimoramentos 

tecnológicos que permitem a utilização da palha da cana e sistemas de co-geração mais 

eficientes (alta pressão) aumentam as perspectivas de comercialização da energia 

excedente gerada pelas usinas.  

A tendência é que a expansão da produção de etanol seja acompanhada pelo aumento da 

geração de energia pelo setor. 

A viabilização do aproveitamento do potencial de energia do bagaço gerado no processo 

de fabricação de açúcar e etanol requer ações e investimentos que resultem no aumento da 

eficiência do uso do bagaço e no aproveitamento da palha. 

Atualmente, bibliografias diversas citam o processo de gaseificação da palha/bagaço 

integrada a turbinas a gás (BIG-GT) como uma solução, ainda em estágio pré-comercial, 

capaz de possibilitar eficiência elétrica acima de 40%.  E a lei que prevê a redução da 

queima antes da colheita da cana pode atuar como um fator motivador para inserção da 

palha ao sistema de geração de energia no curto prazo. 

Vale mencionar que a queima de bagaço e palha nas caldeiras geram emissões 

atmosféricas de material particulado, óxidos de enxofre e nitrogênio, gases de efeito estufa 

e também cinzas cujo destino final é a disposição no solo juntamente com a vinhaça e torta 

de filtro.  

A utilização da palha como combustível complementar ao bagaço, promoverá a redução 

nas emissões de gases de efeito estufa, tanto na fase industrial pela substituição do óleo 

combustível, como na fase agrícola pela eliminação da queima antes da colheita. 

Segundo declarações recentes de representantes do setor sucroalcooleiro afiliados à 

UNICA, a geração de energia a partir do bagaço, hoje, é uma realidade no Brasil, que vai 

ser mantida e incentivada.  Cada vez mais, os grupos controladores das usinas investem na 

co-geração e buscam investidores para potencial expansão e comercialização no mercado 

de energia. Por este motivo, recentemente a denominação do setor foi substituída de 

sucroalcooleiro para sucroenergético. 
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Quanto à vinhaça, resíduo constituído basicamente de matéria orgânica e em menor 

quantidade por óxidos de potássio, sulfatos, cloretos, óxidos de cálcio, nitrogênio, 

magnésio e fósforo, sua elevada carga poluidora para os recursos hídricos advém da 

concentração de matéria orgânica, capaz de contaminar solos e águas subterrâneas. 

Segundo Strapasson, A.B., et. al., 2006, durante décadas, a vinhaça foi descartada 

indevidamente sobre os recursos hídricos nas proximidades das usinas, o que ocasionava 

drástica redução da vida aeróbia dos cursos d’água pela elevada DBO, além de ocasionar 

sua eutrofização pelo excesso de nutrientes. 

Logo nas primeiras décadas, após o lançamento do Proalcool, o setor sucroalcooleiro já 

se viu pressionado pela legislação que passou a proibir o lançamento da vinhaça nos cursos 

d’água. A reciclagem da vinhaça para a lavoura foi a prática adotada, no entanto, a forma 

descontrolada de aplicação gerou problemas de contaminação de solo e das águas 

subterrâneas. 

Penatti, C.P., 2007, resume os efeitos da vinhaça, quando aplicada sem controle sobre o 

solo.  O autor cita estudos que indicam que no solo, se aplicada em quantidades excessivas, 

pode ocorrer salinização.  Na água, devido à lixiviação de sais, pode ocorrer contaminação 

das águas subterrâneas. E no ar, pode haver proliferação de insetos, atraídos pelo mau 

cheiro devido à decomposição da matéria orgânica. No entanto, o autor explica que, se 

aplicada corretamente no solo, a vinhaça exerce a função de fertilizante, além de 

recuperadora da fertilidade do solo em profundidade.  

Da Silva, M.A.S, et al, 2007, levantam referências bibliográficas sobre o assunto, que 

também são consideradas por Penatti, P.C., 2007 e por Macedo, I.C, 2005, as quais 

discutem os efeitos benéficos da aplicação da vinhaça no solo.   Estes trabalhos indicam 

efeitos positivos da disposição da vinhaça no solo com relação à elevação do pH, o 

aumento da capacidade de troca catiônica (CTC), o aumento da capacidade de retenção de 

água e a melhoria das condições físicas do solo, promovendo maior mobilização de 

nutrientes, em função da maior solubilidade do resíduo líquido. 

Penatti, P.C., 2007, apresenta também estudos sobre os efeitos da aplicação da vinhaça 

na produtividade e na qualidade da cana.  Áreas de produção de cana com aplicação da 

vinhaça conseguem manter uma produtividade média de 90,5 toneladas de cana por 

hectare, enquanto que, as áreas sem aplicação atingem uma média de 81,4 toneladas de 

cana por hectare, em nove cortes consecutivos. No entanto, a cana produzida em áreas com 

aplicação da vinhaça apresenta teores de açúcares totais recuperáveis (ATR), a partir do 

terceiro corte, cerca de 2% menores, quando comparada com cana de áreas sem aplicação 
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da vinhaça, conforme está reproduzido nas Figuras 4 e 5. 

  

    

 
Figura 4: Produtividade da cana (t cana/ha) 
Fonte: Penatti, P.C., 2007 
  

 
Figura 5: Qualidade da cana (ATR: kg/t cana) 
Fonte: Penatti, P.C., 2007 
 

Como conseqüência dos resultados de estudos realizados sobre o assunto, hoje há um 

consenso de que a aplicação adequada e controlada da vinhaça no solo aumenta a 

produtividade da cana, a longevidade do canavial e melhora as características químicas do 

solo. Referências distintas apontam que doses acima de 400 m3 /ha são prejudiciais à cana 

e que doses acima de 300 m3/ ha causam danos ao solo e águas subterrâneas. 

Os efeitos da aplicação da vinhaça no solo dependem da sua composição e também do 

tipo de solo. Segundo Da Silva, M.A.S et al, 2007, a quantidade de vinhaça não deve 

ultrapassar a capacidade de retenções de íons do solo, logo, as dosagens devem ser 

mensuradas de acordo com as características de cada solo, uma vez que este possui 

quantidades desbalanceadas de elementos minerais e orgânicos, podendo ocorrer a 

lixiviação de vários desses íons, sobretudo do nitrato e do potássio. 

Embora a vinhaça, junto com a torta de filtro e cinzas da queima de bagaço tenha hoje 
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uma aplicação importante na fase agrícola, existe uma série de procedimentos de controle 

da sua aplicação, que devem ser seguidos para garantir a proteção do solo e das águas 

subterrâneas, que devem ser os condicionantes da expansão da produção, nos próximos 

anos.   

 

3.1.3.    Emissões de Gases do Efeito Estufa e a Produção de Etanol 

 

No processamento da cana, assim como no plantio, na colheita e no transporte até as 

usinas, são emitidos gases do efeito estufa provenientes do uso de combustíveis fósseis em 

alguns equipamentos e nos veículos de transporte, assim como pela prática das queimadas. 

Referências bibliográficas distintas indicam 8,3 como sendo a relação média entre a 

produção de energia renovável e o consumo de energia fóssil na produção de etanol de 

cana e no seu uso como combustível, que é o estudo do balanço completo de energia e 

emissões na produção e uso de etanol de cana, realizado por Macedo, I.C., et al, 2002.  

Diante disso, as emissões de gases do efeito estufa para o etanol da cana-de-açúcar são 

impactos positivos, considerando o ciclo de vida do produto (produção e consumo). 

Nos próximos anos as emissões de gases do efeito estufa provenientes da prática das 

queimadas deverão diminuir e as provenientes do uso de combustíveis fósseis na 

mecanização da colheita deverão aumentar. Isto exige constante revisão da relação média 

entre a produção de energia renovável e o consumo de energia fóssil, aliado à expectativa 

da otimização da geração de energia do bagaço. 

 

3.2.    Mecanismos Legais e Regulatórios  

 

São avaliados como condicionantes relacionados aos mecanismos legais/regulatórios, os 

instrumentos de gestão ambiental pública, leis, regulamentos e protocolos que hoje são 

aplicados ao setor sucroalcooleiro.   

 

3.2.1.    Legislação Sobre a Queima de Cana-de-Acúcar  

 

A prática das queimadas antes da colheita, como já mencionado, é a causa dos 

principais impactos ambientais locais associados à produção de etanol. Diante disto, a 

legislação brasileira, logo na primeira fase do Proalcool, em 1976, já tentava de alguma 

maneira controlar e reduzir esta prática. 
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A partir do Decreto Lei 8468, de 1976, que  regulamentou a Lei 997, do Estado de São 

Paulo,  passou a ser exigido naquele estado, autorização para queima usada para evitar o 

desenvolvimento de espécies indesejáveis de animais ou vegetais para proteção à 

agricultura.  

Em 1997, o Decreto Lei 41.719, estabeleceu o primeiro cronograma de redução da 

queima da palha de cana no Estado de São Paulo, que influenciou, um ano depois, a 

publicação do Decreto Federal 2661.   

Em 2002, foi publicada a Lei 11.241 do Estado de São Paulo, ainda em vigor, específica 

para cana-de-açúcar, que além de apresentar o cronograma de eliminação da prática da 

queimada, definiu áreas de proibição, estabeleceu critérios para o requerimento da 

autorização da queima, previu as condições para suspensão da queima pela autoridade 

ambiental, entre outros. 

A Tabela 9 reproduz os cronogramas estabelecidos pela Lei do Estado de São Paulo, Nr. 

11.241, de 2002 e pela Lei Federal, Nr.2.661, de 1998.   A Lei Estadual prevê a redução 

total da queima nas áreas do Estado de São Paulo com declividades inferiores a 12%, 

denominadas de áreas mecanizáveis, até 2021 e nas áreas não mecanizáveis, declividades 

acima de 12%, até 2031.  Para os demais estados do Brasil, vale a Lei Federal que prevê a 

redução total de queimadas para 2018 somente para as áreas mecanizáveis.  

 

Tabela 9: Cronogramas de Redução de Queima da Cana -(Lei do Estado de São Paulo x Lei Federal) 
 

 

Fonte: Macedo, I.C.(2005) 
 

Hoje, no Estado de São Paulo, a prática das queimadas antes da colheita de cana é 

regulamentada por resoluções e decretos, que visam estabelecer regras claras para o 

Lei Estadual (São Paulo) -
Nr.11.241, 2002 

Lei Federal  - Nr.2.661, 1998 

Ano Área 
Mecanizável 

Área não 
Mecanizável 

Ano Área 
Mecanizável 

Área não 
Mecanizável 

2002 20%  -       
      2003 25%  - 

2006 30%  -       
      2008 50%  - 

2011 50% 10%       
      2013 75%  - 

2016 80% 20%       
      2018 100%  - 

2021 100% 30%       
2026  - 50%       
2031  - 100%       
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cumprimento da Lei 11.241, destacando-se entre eles: 

§ Decreto Lei Nr.47.700, de 11 de Março de 2003, que  regulamenta a Lei 11.241; 

§ Resolução SMA-12, de 11 de Março de 2005, que aprova as instruções para os 

procedimentos de requerimento e comunicação prévia de queima controlada da cana. 

§ Resolução SMA-42, de 26 de Setembro de 2007, que institui o Projeto Estratégico 

Mata Ciliar, que dentre outras providências, exige que os proprietários de canaviais 

informem que as áreas ciliares em suas propriedades ou posses encontram-se delimitadas e 

protegidas, e que esta comunicação seja entregue junto com os requerimentos para queima 

previstos na resolução SMA 12, de 2005. 

§ Portaria CPRN-2, de 19 de Janeiro de 2008, alterada pela Portaria CPRN-17, de 29 

de Dezembro de 2008, que define os procedimentos para o atendimento da Resolução 

SMA-42, de 2007. 

Destacam-se ainda leis municipais que proíbem a prática das queimadas e prevêem a 

aplicação de multas nos municípios de Limeira (Lei Municipal 3.963, de 22 de Novembro 

de 2005), de São José do Rio Preto (Lei Municipal 9.721, de 14 de Novembro de 2006) e 

no município de Barretos (Lei Municipal 4.504, de 27 de Junho de 2007). 

A legislação brasileira relacionada à redução gradativa das queimadas é um 

condicionante ambiental significativo para o setor sucroalcooleiro. O seu cumprimento 

requer a introdução da colheita mecanizada, exige desenvolvimento tecnológico que 

viabilize equipamentos de mecanização em terrenos de declividade acima de 12% e reduz 

a oferta de empregos na colheita.   

Este é um dos condicionantes mais importantes e que já vem promovendo modificações 

no setor.  Embora tenham aspectos sociais relevantes associados à introdução da colheita 

mecanizada, sob o ponto de vista dos aspectos ambientais, traz benefícios ao estimular o 

uso da palha junto com o bagaço na produção de energia e ao contribuir para redução do 

consumo de água decorrente da introdução da lavagem de cana a seco no processo 

industrial.  

 

3.2.2.    Legislação de Recursos Hídricos 

 

Na fase industrial, o elevado consumo de água é um dos impactos significativos do 

processo de produção de etanol, que vem desde a implantação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos passando por modificações no sentido de reduzir o consumo. 

Em 1997, com a Lei 9433, foi instituída a Política Nacional de Recursos Hídricos e 
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criado o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.  Com esta lei, a água, 

que já era considerada pela Constituição de 1988 um bem de domínio público, passou a ser 

dotada de valor econômico, cuja unidade de planejamento é a bacia hidrográfica e sendo 

previstos como instrumentos a outorga de direito de uso e a cobrança pelo uso, dentre 

outros.  

Segundo dados da Agência Nacional das Águas, ANA, 2007, a cobrança pelo uso da 

água foi implementada no Brasil, em rios de domínio da União na bacia hidrográfica do rio 

Paraíba do Sul em Março de 2003, nos rios de domínio do Estado do Rio de Janeiro, em 

2004, em águas de domínio do Estado de São Paulo, em 2006 (Decreto 51.449) e em 

Minas Gerais, a regulamentação da cobrança ocorreu com a edição do Decreto 

44.046/2005.  

No Estado de São Paulo, a cobrança pelo uso da água é regulamentada, dentre outros 

instrumentos, pela Constituição Paulista, de 1988, a Lei Estadual 7663, de 1991, que 

instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Integrado de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos e o Projeto Lei No.676, de 2000, que regulamentou a cobrança no 

estado. (Souza, S.A.V. citado por Macedo, I.C., 2005). 

Seja pela implementação da cobrança pelo uso da água, nos estados em que esta prática 

já é uma realidade, ou pela expectativa de custos futuros com esta cobrança, nos estados 

onde a lei ainda não foi implementada, o que se espera, é que os níveis de captação e de 

lançamento de água na indústria, em geral, já tenham apresentado sensível queda nos 

últimos anos, desde a publicação da Lei 9433.  

O setor sucroalcooleiro, conforme detalhado anteriormente, vem adotando medidas que 

visam diminuir os níveis de captação de água nas usinas impulsionadas pela Política 

Nacional de Recursos Hídricos. A expectativa atual, conforme identificada em diferentes 

referências bibliográficas sobre este assunto, incluindo o PDE 2008-2017 (EPE), é de que 

nos próximos 10 anos, os níveis de captação e lançamento da usinas de açúcar e etanol 

reduzam para cerca de 1 metro cúbico de água por tonelada de cana processada.  Esta 

evolução é esperada, principalmente, como resultado da adoção das práticas de reuso e da 

implantação da lavagem de cana a seco.  

Assim como a legislação da redução das queimadas, a legislação de recursos hídricos já 

vem influenciando a adoção de ações que visam a redução do consumo de água na fase 

industrial.  
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3.2.3.    Legislação Florestal 

 

O Código Florestal Brasileiro, Lei No. 4771, de 1965, modificado pela Lei No.7803, de 

1989, protege as matas ciliares do corte, uma vez que considera área de preservação 

permanente as florestas e demais formas de vegetação natural situadas às margens dos 

cursos d’água, nascentes e reservatórios, sendo a largura da faixa de mata ciliar a ser 

mantida definida em função da largura do curso d’água.  Desta forma, a largura da mata 

ciliar pode variar de 30 metros, para cursos d’água com larguras menores que 10m, a 500 

metros, para cursos d’água com larguras superiores a 600 metros. 

 Um levantamento de dados, feito e concluído em 2005, pelo CTC, em usinas do Estado 

de São Paulo, apresentado por Ricci, A. citado por Macedo, I.C, 2005, indica que naquele 

ano, a área ocupada pela cultura de cana-de-açúcar no estado abrigava cerca de 200 mil 

hectares de Área de Preservação Permanente (APP) relativa às matas ciliares.   

A grande maioria das usinas, assim como as localizadas no Estado de São Paulo, possui 

no seu entorno, além de áreas ocupadas pela cultura de cana, ribeirões, rios ou córregos 

cujas margens precisam ser protegidas, sendo, portanto, diretamente afetadas pela 

legislação florestal, que protege as matas ciliares. 

O “Projeto de Recuperação das Matas Ciliares”, desenvolvido pelo Estado de São 

Paulo, desde 2005, é um exemplo de como estimular e suportar produtores, agrícolas e 

industriais, para o cumprimento desta legislação, e vem inserindo este condicionante na 

produção de cana-de-açúcar e etanol do estado, impondo a recuperação das matas e o 

reflorestamento às unidade produtoras existentes e interferindo na localização de novas 

unidas. 

 

3.2.4. Legislação sobre a Aplicação da Vinhaça 

 

No Brasil, desde 1978, a vinhaça passou a ser reciclada para a lavoura, em decorrência 

da Portaria MINTER 323, que proíbe seu lançamento nos mananciais (Souza apud 

Macedo, 2005). No entanto, a aplicação da vinhaça no solo de maneira descontrolada 

acabou gerando problemas de contaminação de solo e águas subterrâneas.   

A prática atual no Estado de São Paulo é imposta pela CETESB, através da Norma 

Técnica P4.231 – Dez/2006 (Vinhaça – Critérios e Procedimentos para Aplicação no Solo 

Agrícola), que estabelece critérios e procedimentos para o armazenamento, transporte e 

aplicação da vinhaça, gerada pela atividade sucroalcooleira no estado. 
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Os critérios estabelecidos pela Norma P4.231 da CETESB, visam evitar a contaminação 

do solo e das águas subterrâneas.  Neste sentido, define procedimentos que determinam: 

restrições para aplicação da vinhaça em áreas próximas aos núcleos populacionais do 

perímetro urbano e às Áreas de Proteção Permantente (APP); que os tanques de 

armazenamento, assim como os canais mestres ou primários de distribuição da vinhaça, 

sejam impermeabilizados com geomembrana impermeável; que nas áreas dos tanques de 

armazenamento sejam instalados poços de monitoramento da qualidade da água 

subterrânea; e que anualmente seja realizado ou atualizado o plano de aplicação da 

vinhaça, que dentre outras obrigações deve apresentar a caracterização, o cálculo da 

dosagem máxima e a forma de aplicação da vinhaça, assim como a caracterização analítica 

do solo.  

A dosagem para aplicação da vinhaça para enriquecimento do solo deve ser calculada, 

em função da profundidade e da fertilidade do solo, da concentração de potássio na 

vinhaça e da extração média desse elemento pela cultura, havendo uma fórmula específica 

para seu cálculo.   

Exigindo o cálculo da dosagem, a CETESB restringe a aplicação da vinhaça aos solos 

cuja concentração máxima de potássio exceda a 5% da Capacidade de Troca Catiônica – 

CTC. Quando esse limite for atingido, a aplicação de vinhaça ficará restrita à reposição 

desse nutriente em função da extração média pela cultura, que é de 185 kg de K2O por 

hectare por corte.  

Segundo Penatti, P.C., 2007, as medidas atualmente empregadas no manejo e 

monitoramento da aplicação da vinhaça em São Paulo são adequadas e suficientes, mas 

existem outros usos potenciais da vinhaça, cujos gargalos tecnológicos ainda impedem sua 

adoção, sendo os principais reproduzidos na Tabela 10.  

Embora a legislação de São Paulo contemple os aspectos técnicos adequados para a 

aplicação da vinhaça no solo, garantir seu cumprimento é um desafio, tanto para o 

produtor, que necessita investir nas medidas de controle, como para o órgão ambiental que 

deve garantir sua aplicação.  

Por outro lado, a existência de gargalos tecnológicos para os usos potenciais da vinhaça, 

levantados por Penatti, P.C., 2007, indica que na perspectiva de expansão da produção de 

etanol, no curto e médio prazos, além da aplicação da legislação deverá ser investido 

recursos no desenvolvimento de tecnologias que permitam os usos potenciais da vinhaça. 
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Tabela 10: Usos potenciais da vinhaça e os gargalos tecnológicos para sua adoção. 
 
Usos Potenciais Exigência  Gargalos Tecnológicos 

1) Redução da vinhaça na 
sua geração, através do 
aumento percentual do teor 
alcoólico final da 
fermentação. 

 - Maior quantidade de mel 
para a destilaria;  

 - Dificuldade na fermentação, pois o mel 
tem baixa fermentabilidade, em vista dos 
sais e inibidores constituintes.   

 - Uso de caldo evaporado 
(matéria prima concentrada) 

 - Altos investimentos para adequação do 
balanço térmico nas usinas, de modo que 
se tenha disponibilidade de vapor na 
pressão adequada, além de locais para 
integrar os vapores de baixa pressão para 
condensá-los. 

2) Redução da vinhaça na 
sua geração, através da 
fermentação à vácuo. 

 - Uso de caldo evaporado 
(matéria prima concentrada) 

 - Equacionamento do balanço térmico 
nas usinas. 

3) Reciclagem da vinhaça, 
para onde se usa água no 
processamento da cana 

 - Nenhuma exigência  - Corrosividade da vinhaça às moendas.  
 - A qualidade do caldo produzido não 
permite fazer açúcar de qualidade. 

4) Evaporação da vinhaça  - Disponibilidade de vapor 
de pressão adequada e de 
locais para integrar os 
vapores de baixa pressão 
(correntes frias) para 
condensá-los. 

 - Alta corrosividade e  tendência à 
incrustação (em vista da presença de sais 
na vinhaça) . 

 - Equacionamento do balanço térmico 
nas usinas. 

Fonte: Elaboração própria a partir de Penatti, P.C.,2007. 
 

3.2.5.    Avaliação de Impacto Ambiental e Licenciamento 

 

A Lei 6938, de 1981 serviu de marco inicial para a introdução da avaliação de impacto 

ambiental e do licenciamento ambiental no Brasil, criando a política nacional de meio 

ambiente e instituindo, dentre outros, estes dois mecanismos como instrumentos de gestão 

ambiental pública. 

As unidades produtoras de etanol foram inseridas no processo de licenciamento, em 

1986, pela resolução CONAMA 001/86 que, dentre outras providências, estabeleceu a 

exigência de elaboração de Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA) para o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras, 

classificando como tal, as destilarias de etanol e os projetos agropecuários que contemplem 

áreas acima de 1000 hectares. 

Somente onze anos depois da regulamentação da Avaliação de Impacto Ambiental e da 

sua associação ao Licenciamento, é que foram definidos os critérios para aplicação do 

Licenciamento, através da resolução CONAMA 237/97.  Esta resolução incluiu a produção 

e o refino de açúcar como atividade sujeita ao licenciamento e ao EIA/RIMA, não prevista 
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anteriormente pela CONAMA 001/86. 

Hoje, junto com as resoluções acima citadas, as resoluções CONAMA 001/85, 006/86, 

009/87, 013/90, 284/01 e 387/06 regulamentam o licenciamento ambiental no setor 

sucroalcooleiro.  Dentre estas, vale comentar sobre a CONAMA 001/85 que, desde antes 

de serem definidos critérios para execução do licenciamento, suspendeu, e mantém até hoje 

suspensa, a concessão de licença para a implantação de novas destilarias de etanol nas 

bacias hidrográficas localizadas no Pantanal Matogrossense. 

No Estado de São Paulo, o licenciamento do setor sucroalcooleiro é regulamentado 

pelas resoluções SMA 42/94 e 54/04 e pelo decreto-lei 47.397-02, de 4 de Dezembro de 

2002.   

Recentemente esteve sob análise da Câmara Estadual de São Paulo o Projeto de Lei 

4244/08 e 5 emendas a este projeto, que visavam estabelecer regras específicas para a 

concessão de licenciamento ambiental para as usinas de etanol.  Em Abril de 2009, o 

projeto foi rejeitado pela Câmara, com a justificativa de que não seria a lei mais apropriada 

para o desenvolvimento sustentável da atividade sucroalcooleira no país.  Os principais 

pontos que justificaram, para a Câmara,  a rejeição do projeto de lei e das suas 5 emendas 

foram:  a) a dificuldade de dimensionar o potencial deslocamento regional da produção 

agropecuária e seus efeitos sob a segurança alimentar, dentro de um estudo de impacto 

ambiental; b) a complexidade de avaliar os efeitos indiretos do empreendimento na 

supressão de vegetação nativa, em nível regional, o que exige um estudo de maior 

abrangência geográfica e de longa duração, tais como uma avaliação ambiental estratégica 

e/ou um zoneamento econômico-ecológico; e c) a extrapolação das finalidades e da 

competência do licenciamento ambiental, ao exigir avaliação das relações de trabalho nas 

propriedades agrícolas fornecedoras de cana para as usinas. (site:  

http://www.camara.gov.br/sileg/integras/649416.pdf) 

Os três pontos responsáveis pela rejeição do projeto são relacionados a aspectos 

ambientais já apontados neste estudo como um condicionante na expansão da produção do 

etanol.  Isso demonstra a limitação do processo de licenciamento em incorporar todos os 

aspectos relevantes, quando aplicado como um instrumento de gestão isolado. 

A expansão da produção de etanol no Brasil está associada a expansão da capacidade 

industrial, o que implica num aumento de processos de licenciamento.  Para que o processo 

de licenciamento não se torne um limitante nesta expansão, é necessário que, além de se 

estabelecerem regras específicas para as usinas, que os critérios de avaliação possam ser 

operacionalizados dentro das competências do licenciamento.   

http://www.camara.gov.br/sileg/integras/649416.pdf
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3.2.6.    Zoneamento Agroecológico 

 

Em Setembro de 2009, o governo brasileiro lançou o Zoneamento Agroecológico 

(ZAE) da Cana-de-açúcar para a produção de etanol e açúcar no Brasil, com o objetivo de 

fornecer subsídios técnicos para formulação de políticas públicas, visando à expansão da 

produção de cana no território brasileiro. 

O Zoneameno Agroecológico da Cana-de-açúcar foi oficializado através da publicação 

do Decreto Presidencial 6.961/2009 e enviado ao Congresso Nacional em forma de projeto 

de Lei, P.L. 6.077/2009).   

O Zoneamento é derivado de estudos coordenados pelo MAPA (Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento) em parceria com o MMA (Ministério do Meio 

Ambiente), baseados na avaliação do potencial das terras para a produção da cultura da 

cana-de-açúcar em regime sequeiro (sem irrigação plena), tendo como base as 

características físicas, químicas e mineralógicas dos solos expressos em levantamentos de 

solos e em estudos sobre risco climático, relacionados aos requerimentos da cultura 

(precipitação, temperatura, entre outros). 

Foram tomadas como diretrizes gerais do zoneamento, premissas que visam permitir a 

expansão da produção, sendo elas: 

• Indicação de áreas com potencial agrícola para o cultivo da cana-de-açúcar sem 

restrições ambientais; 

• Exclusão de áreas com vegetação original e indicação de áreas atualmente sob 

uso antrópico; 

• Exclusão de áreas para cultivo nos biomas Amazônia, Pantanal e na Bacia do 

Alto Paraguai; 

• Diminuição da competição direta com áreas de produção de alimentos; 

• Indicação de áreas com potencial agrícola (solo e clima) para o cultivo da cana-

de-açúcar em terras com declividade inferior a 12%, propiciando produção 

ambientalmente adequada com colheita mecânica; 

• O zoneamento não abrange a produção, nem a expansão programada de cana 

para suprimento das unidades industriais já instaladas. 

As áreas de estudo do ZAE compreendem todo o território nacional, exceto: o Bioma 

Amazônia, Pantanal e da Bacia do Alto Paraguai; as terras com declividade superior a 

12%, levando em considerando a premissa da colheita mecânica e sem queima para as 

áreas de expansão; áreas com cobertura vegetal nativa; áreas de proteção ambiental; terras 
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indígenas; remanescentes florestais; dunas; mangues; escarpas e afloramentos de rocha; 

reflorestamentos; áreas urbanas e de mineração; e áreas atualmente cultivadas com cana-

de-açúcar no ano 2007/2008 nos estados da Região Centro-Sul (GO, MG, MT, MS, PR e 

SP).   

Foram considerados três fatores quanto à disponibilidade hídrica: solo (aptidão edáfica 

ou pedológica), clima (aptidão climática ou risco climático) e cultura.  De posse dessas 

considerações foram integrados os mapas de aptidão do solo, aptidão climática, restrições 

ambientais, relevo e usos da terra para gerar os mapas do Zoneamento e os municípios 

aptos ao plantio. 

Os totais de áreas aptas foram estimados incorporando os fatores acima mencionados 

para cada região e respectivos estados, sendo agrupados por tipo de uso da terra (Ap – uso 

atual em pecuária, Ag – uso atual em agropecuária, Ac – uso atual em agricultura) e por 

classe de aptidão agrícola. A Figura 6 refere-se ao mapa de áreas aptas por classe de 

aptidão, atualmente utilizadas com pastagens, agropecuária ou agricultura no Brasil. 

O ZAE aponta que hoje o Brasil dispõe de cerca de 64,7 milhões de hectares de áreas 

aptas à expansão do cultivo com cana-de-açúcar, sendo que destes, 19,3 milhões de ha 

foram considerados com alto potencial produtivo, 41,2 milhões de ha como médio e 4,3 

milhões de ha como de baixo potencial para o cultivo.  Outra informação importante é que 

as áreas aptas para cultivo encontram-se predominantemente em áreas utilizadas 

atualmente com pecuária, com agricultura e agropecuária. 

Outra informação importante contida no ZAE é que do total de 60,5 milhões de hectares 

com aptidão alta a média para produção de cana no Brasil, 12,6 milhões de hectares estão 

no Estado de Goiás, 11,1 milhões de hectares em Minas Gerais, 10,5 milhões de hectares 

em São Paulo, 8,7 milhões de hectares em Mato Grosso do Sul e 6,8 milhões de hectares 

em Mato Grosso. Isso aponta para tendência de que a expansão do setor ocorra 

predominantemente nestes estados. 
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Figura 6: ZAE da Cana-de-açúcar – Áreas Aptas por Classe de Aptidão no Brasil 

Fonte: MAPA, 2009 - Zoneamento Agroecológico da Cana-de-açúcar  

 

Comparando o mapa do ZAE, Figura 6, com o Mapa das Usinas de Etanol no Brasil, 

publicado no Plano Decenal de Expansão de Energia 2008/2017 da EPE (2008), 

reproduzido na Figura 7, observa-se que atualmente existem cerca de 10 usinas em 

operação nas áreas de restrição do ZAE ou muito próximas a estas áreas: 2 usinas no 

Bioma Amazônia; e cerca de 8 usinas muito próximas ao Bioma Pantanal.  
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Figura 7: Mapa das Usinas de Etanol no Brasil  

Fonte: EPE, 2008 – Plano Decenal de Expansão de Energia 2008/2017  

 

Como estas usinas já estavam em operação antes da conclusão do ZAE, e, teoricamente, 

receberam Licença de Operação, cabe investigar e priorizar discussões e definições sobre 

medidas e ações aplicáveis para as usinas que estejam realmente dentro das áreas de 

restrição.   

Neste sentido, embora o ZAE tenha incorporado nas suas diretrizes premissas 

envolvendo as principais preocupações relacionadas à expansão da produção de etanol, o 

fato de não abranger a produção, nem a expansão programada de cana para suprimento das 

unidades industriais já instaladas, o limita como mecanismo capaz de fornecer, sozinho, 

garantias de que a origem do produto não ameaça a produção de alimentos, não contribui 

para o desmatamento, nem provoca queimadas. 

 

3.2.7.    Protocolo Agroambiental 

 

O Protocolo Agroambiental é inserido aqui como um mecanismo regulatório voluntário, 

sendo um exemplo de ação conjunta de empresários e setor público na busca de soluções 

para a redução dos principais impactos associados à produção de etanol no Estado de São 
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Paulo. 

O protocolo faz parte do Programa Etanol Verde, da Secretaria de Meio Ambiente do 

Estado de São Paulo. Foi assinado pelo Governo de São Paulo e pela a União da Indústria 

Sucroalcooleira (UNICA) em 04 de Junho de 2007, e tem por objetivo premiar as boas 

práticas do setor através de um certificado de conformidade e outros benefícios 

(www.homologa.ambiente.sp.gov.br).   

O instrumento, em fase de operacionalização e aplicação em todo o Estado de São 

Paulo, possui atualmente 24 associações de fornecedores (produtores de cana-de-açúcar) e 

157 unidades industriais signatárias ((www.homologa.ambiente.sp.gov.br). Segundo site 

da UNICA, estas adesões correspondem a mais de 90% do total de cana produzida no 

Estado de São Paulo.  

O protocolo cobre alguns dos principais pontos de redução de impactos da cultura da 

cana-de-açúcar, como a antecipação dos prazos de eliminação da queima da palha da cana, 

a proteção das nascentes e os remanescentes florestais, o controle das erosões, entre outros.   

De acordo com o site oficial do Programa Etanol Verde, o seu objetivo é desenvolver 

uma relação com o setor sucroalcooleiro de forma diferenciada da imposta pelo órgão 

ambiental, objetivando estimular a produção sustentável de etanol, respeitando os recursos 

naturais, controlando a poluição e com responsabilidade social, além de certificar empresas 

sucroalcooleiras, que aderirem ao protocolo de conduta agroambiental, com 

acompanhamento periódico. 

O protocolo define diretivas técnicas ambientais a serem implementadas pelas unidades 

agrícolas e industriais aderentes, sendo muitas delas, mais restritivas que a legislação 

ambiental aplicável no Estado de São Paulo. 

Dentre as diretivas técnicas do Protocolo Agroambiental, destaca-se antecipar os prazos 

finais para a eliminação da queimada da cana de açúcar, de 2021 para 2014, nos terrenos 

com declividade até 12% e, de 2031 para 2017, nos terrenos com declividade acima de 

12%.  Com isso, espera-se adiantar o percentual de cana não queimada, em 2014, de 30% 

para 70%, nos terrenos com declividade até 12%, e de 10% para 30%, em 2017, nos 

terrenos com declividade acima de 12%. 

O Protocolo também prevê como diretivas técnicas não utilizar a prática da queima da 

cana-de-açúcar para fins de colheita nas áreas de expansão de canaviais, proteger as áreas 

de mata ciliar das propriedades canavieiras e implementar Planos Técnicos de Conservação 

do Solo e Recursos Hídricos.  Espera-se com o Plano Técnico de Conservação do Solo, 

combater à erosão.  Já o Plano Técnico de Conservação de Recursos Hídricos inclui 
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programa de controle de qualidade da água e reuso da água utilizada no processo 

industrial. 

Um dos principais pontos positivos do Protocolo Agroambiental é estimular, de maneira 

voluntária, o compromisso de produtores de cana e usinas produtoras de etanol com 

relação à antecipação da eliminação das queimadas e a recuperação de suas áreas de mata 

ciliar. 

A adesão das usinas e produtores de cana ao Protocolo atualmente representa 80 % do 

total de unidades do Estado São Paulo.  Isso aponta para uma demanda significativa do 

setor por processos que visam identificar unidades comprometidas com as questões 

socioambientais, como processos de certificação, que serão detalhados a seguir. 

 

3.3.     Mecanismo de Mercado: A Questão da Certificação 

 

Antes de analisar a questão da certificação do etanol e seus potenciais impactos na 

expansão da sua produção, é feito um levantamento de como a gestão ambiental evoluiu 

nas empresas, em geral, chegando ao agronegócio e, por conseqüência ao setor 

sucroalcooleiro. 

Para suportar a análise são avaliados a evolução das normas ambientais, o surgimento 

das normas socioambientais, alguns sistemas de certificação agropecuária, o primeiro 

projeto de certificação do setor sucroalcooleiro e por fim, o programa brasileiro de 

certificação de biocombustíveis, ainda em discussão, liderado pelo INMETRO. 

 

3.3.1.    A Evolução das Normas Socioambientais  

 

Nas últimas décadas, as questões ambientais passaram a ser incorporadas no dia-a-dia 

das empresas, seja por imposição de regulamentações ambientais, pressão das 

comunidades locais ou pressão do mercado na qual a empresa atua.  Segundo Sanches, 

C.S., 2000, as questões ambientais exigiram e continuam exigindo, cada vez mais, novas 

posturas das empresas, seja na maneira de operar seus negócios, sejam em suas 

organizações.   

Um marco decisivo nesta evolução foi o desenvolvimento das Normas ISO 14000, na 

década de 90.  Magrini, A., 2001, considera que as normas ISO 14000 foram muito 

importantes para evolução da gestão ambiental no mundo, uma vez que representam a 

primeira iniciativa voluntária, de caráter mundial, que vem sendo usada pelas empresas 
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para demonstrarem sua preocupação com a gestão do meio ambiente e que permanece até 

os dias atuais. 

As normas da série ISO 14000, publicadas em suas primeiras versões em 1996, 

sofreram atualizações ao longo do tempo e hoje incluem normas certificáveis, normas de 

gerenciamento ambiental com foco no processo e normas de desempenho ambiental com 

foco no produto. 

O aumento da pressão da sociedade por processos e produtos que apresentassem menos 

impacto ambiental, fez surgir os rótulos ou selos ambientais.  Para Nahuz (1995), citado 

por Guéron (2003), a necessidade de se identificar estes tipos de produtos fez surgir, na 

década de 90, rótulos ambientais dos mais variados tipos e níveis de abrangência, antes 

mesmo que fosse desenvolvida normalização específica para rotulagem, somente concluída 

em 1998, após a caracterização da rotulagem ambiental em tipos distintos pela ISO. 

No final da década de 90, em 1997, no mesmo contexto em que foram lançadas as 

Normas da série ISO 14000, surgiu a Norma SA8000, que é um conjunto de condutas 

criado pela SAI (Social Accountability International), que, por estar muito ligado às 

atribuições das áreas de recursos humanos, pode ser considerada a primeira identificação 

de responsabilidade social. (Oliveira, L.G.L. et al. (2008)). 

A norma SA8000 possui requisitos específicos de responsabilidade social que 

possibilitam a uma empresa desenvolver, manter e executar políticas e procedimentos com 

o objetivo de gerenciar os temas que possam ser controlados ou influenciados por suas 

ações sociais, tomando como base os princípios internacionais sobre: Trabalho Forçado e 

Trabalho Escravo (Convenções OIT 29 e 105); Liberdade de Associação (Convenção OIT 

87);  Direito de Negociação Coletiva (Convenção OIT 98);  Remuneração equivalente para 

trabalhadores masculinos e femininos por trabalho equivalente/ Discriminação 

(Convenções OIT 100 e 111); Convenção dos Representantes dos Trabalhadores 

(Convenção OIT 135);  Idade Mínima e Recomendação (Convenção OIT 138 & 

Recomendação 146);  Saúde e Segurança Ocupacional (Convenção OIT 155 & e 

Recomendação 164); Reabilitação Vocacional & Emprego/Pessoas com Deficiência 

(Convenção OIT 159); Trabalho Doméstico (Convenção OIT 177);  As Piores Formas de 

Trabaho Infantil (Convenção OIT 182);  Declaração Universal dos Direitos Humanos; 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança; e Convenção das Nações 

Unidas para Eliminar Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres.  

No Brasil, entre 1996 e 1998, mesmo período no qual foram lançadas as Normas ISO 

14000 e as primeiras normas de identificação de responsabilidade social, o Instituto de 
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Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (IMAFLORA) em parceria com a Fase 

Nacional coordenaram o projeto de Sistema de Certificação Socioambiental para Cana-de-

Açúcar. 

 

3.3.2.     Primeiro Projeto de Sistema de Certificação Socioambiental para Cana-de-

Açúcar 

 

Pinto, L.F.G., citado por Ferraz, J.M.G. et al.(2000), afirma que a cana-de-açúcar foi 

escolhida como piloto do projeto de certificação socioambiental agrícola no Brasil devido a 

sua importância estratégica na economia, na conservação de recursos naturais, na 

quantidade e qualidade de emprego e na qualidade de vida do país.   

O primeiro sistema de certificação socioambiental para cana-de-açúcar, dentre suas 

metas, buscava a harmonização com os sistemas de certificação existentes naquela época 

para agropecuária.  

Os principais sistemas de certificação agropecuários que inspiraram o projeto brasileiro 

para cana-de-açúcar foram a Certificação Orgânica, a Certificação do Comércio Justo, a 

Rede de Agricultura Sustentável e o Sistema EUREPGAP.  

A certificação orgânica tem como principal sistema de certificação, o desenvolvido pela 

IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements), federação alemã, 

que atualmente conta com 750 organizações membro, em 108 países. O sistema é baseado 

nas normas IFOAM Basic Standards (IBS) e IFOAM Accreditation Criterio (IAC), que 

estabelecem, respectivamente, a estrutura para que organismos de certificação e 

organizações de padronização, em todo o mundo, desenvolvam seus próprios e mais 

detalhados padrões de certificação, levando em consideração condições específicas do 

local, e requisitos para a condução de certificação orgânica pelos órgãos certificadores. As 

normas são baseadas nas normas ISO para operação de órgãos certificadores e são 

desenvolvidas para refletirem as circunstâncias particulares do processo e da produção da 

certificação orgânica (site: www.ifoam.org).  Os selos de organismos de certificação 

credenciados pelo IFOAM podem ser exibidos nos produtos certificados, não havendo, 

portanto, um selo da IFOAM. 

O sistema de certificação de comércio justo que inspirou o projeto brasileiro, foi o 

desenvolvido pela FLO (Fairtrade Labelling Organizations International), instituição sem 

fins lucrativos, criada em 1997, com sede na Alemanha, formada por 23 organizações 

membro (iniciativas de rotulagem e redes de produtores), comerciantes e peritos externos. 

http://www.ifoam.org/
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A certificação é feita por uma companhia de certificação internacional independente, 

denominada de FLO-CERT GMBH, que é responsável pela inspeção e pela certificação de 

produtores e comerciantes aos padrões do sistema de comércio justo. O objetivo do selo é 

garantir aos consumidores que os produtos com a certificação FLO tornam possíveis que 

pequenas organizações agrícolas e seus membros consigam maior independência e maior 

poder aquisitivo, proporcionando-lhes estabilidade econômica e uma melhor qualidade de 

vida, prestando-lhes ajuda para adquirir a infraestrutura necessária para desenvolver seus 

próprios negócios e suas comunidades. (site:www.fairtrade.net) 

A Rede de Agricultura Sustentável (RAS) é um sistema de certificação baseado no 

programa de agricultura da Rainforest Alliance, organização sem fins lucrativos, criada nos 

EUA, em 1986, por um grupo de ambientalistas, que tem por objetivo transformar as 

condições ambientais e sociais da agricultura tropical através da implementação de práticas 

agrícolas sustentáveis.  A RAS desenvolve diretrizes para o gerenciamento responsável da 

agricultura para exportação, certificando de acordo com padrões socioambientais culturas 

tais como, banana, café, flores, entre outros. Uma vez que as culturas cumpram os padrões, 

elas recebem o selo Rainforest Alliance Certified (site: www.rainforest-alliance.org) 

O sistema do EUREPGAP foi criado em 1997, por redes varejistas e atacadistas da 

Europa, para servir como referência de Boas Práticas Agrícolas (GAP – Good Agricultural 

Practices). Atualmente é chamado de GLOBALGAP e seu objetivo é estabelecer uma 

norma de boas práticas agrícolas, que inclui diferentes requerimentos para os diferentes 

produtos e que possa ser adaptada a toda a agricultura mundial. A certificação abrange toda 

a produção do produto certificado, desde insumos até o momento em que o produto deixa a 

unidade de produção. A norma GLOBALGAP tem por objetivo reafirmar perante os 

consumidores que a produção alimentar nas unidades de produção agrícola certificada é 

realizada através da minimização dos impactos negativos de operações agrícolas no meio-

ambiente, redução do uso de insumos químicos e garantia de uma abordagem responsável 

dos assuntos de saúde e segurança dos empregados e saúde animal. O selo GLOBALGAP 

é uma marca comercial destinada ao uso de empresa para empresa e, como tal, não é 

diretamente visível para o consumidor final. A certificação é efetuada por mais de 100 

organismos de certificação independentes e oficialmente reconhecidos em mais de 80 

países. O esquema é aberto para todos os produtores no mundo inteiro. 

(site:www.globalgap.org) 

 Alves, F. et al. (2008), ao fazer um trabalho de análise comparativa dos sistemas que 

inspiraram o primeiro projeto de certificação socioambiental da cana-de-açúcar, e as 

http://www.rainforest-alliance.org/
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Norma ISO 14000 e SAI 8000, utilizou quatro características principais para classificá-los 

quanto à abordagem principal, aos processos de regulamentação e de avaliação e a origem 

da iniciativa para seu desenvolvimento. A Tabela 11 é uma reprodução da classificação 

feita por Alves, F. et al. (2008). 

Diante desta classificação, é observado que o primeiro projeto de certificação 

socioambiental da cana-de-açúcar foi baseado em sistemas e normas que visavam 

estimular desde a melhoria da qualidade do produto, dos aspectos trabalhistas ou do 

sistema de gestão, até transformações sociais e socioambientais.   

Um ponto importante, evidenciado na análise de Alves, F. et al, (2008), é que todos os 

sistemas comparados, exceto a Norma ISO 14000, abrangem a avaliação do desempenho 

do processo de produção ao invés da conformidade aos procedimentos estabelecidos num 

sistema de gestão.    

O estudo de Pinto, L.F.G., citado por Ferraz, J.M.G. et al.(2000), faz uma descrição dos 

objetivos do Primeiro Projeto de Certificação Socioambiental do Setor Sucroalcooleiro, 

desenvolvido entre 1996 e 1998, e das principais parcerias realizadas. Na sua concepção, o 

projeto tinha como objetivos principais definir padrões para avaliação, monitoramento e 

certificação socioambiental, criar uma estrutura institucional responsável pela definição, 

implementação e regulamentação do sistema de certificação socioambiental, além de 

harmonizar esse sistema com as principais iniciativas internacionais de certificação 

agropecuária, apresentadas anteriormente. 

A expectativa na época da concepção do projeto era de que os padrões desenvolvidos 

servissem não somente para a certificação, mas que pudessem também orientar o 

desenvolvimento de políticas públicas e legislação, fornecer subsídios para a pesquisa, 

servir como referência para entidades financiadoras públicas e privadas, além de servir 

como referência de desempenho do setor sucroalcooleiro para grupos ambientais e sociais. 

A versão final dos padrões do sistema de certificação, concluída em Julho de 1998, 

incluiu aspectos industriais e passou a ser denominado de Padrões para Avaliação, 

Monitoramento e Certificação Socioambiental da Cana-de-Açúcar e seu Processamento 

Industrial, contendo 12 critérios distintos, que abrangem desde a conformidade com 

legislação, acordos e tratados internacionais, dos quais o país é signatário, direito e 

responsabilidade de posse e uso da terra, relação justa com os trabalhadores e com a 

comunidade, planejamento e monitoramento da atividade agroindustrial, conservação de 

ecossistemas, do solo e de recursos hídricos, proteção da biodiversidade, viabilidade 

econômica, além do cumprimento da legislação pertinente à atividade industrial e 
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promoção da conservação dos recursos naturais e da segurança e do bem-estar de 

trabalhadores e comunidades. 

 
Tabela 11: Características dos principais sistemas de certificação aplicados na agropecuária 

 
Fonte: Alves, F. et al. (2008) 

 

A regulamentação da certificação definiu critérios para as instituições atuarem como 

certificadoras, assim como os procedimentos para avaliações de certificação.  Quanto ao 

uso de certificado e selo, a regulamentação previu que as avaliações gerassem um 

certificado conferido à operação certificada e a licença para uso de um selo no produto 

oriundo de uma operação certificada.  Para um primeiro momento a regulamentação final 

previa que somente fossem considerados certificados produtos obtidos a partir de 100% de 

cana crua e certificada e seria considerada certificada, para fins institucionais, a empresa 

que tivesse 80% de matéria-prima processada de origem certificada e crua e um plano 

implementado para atingir 100%.   

Estava previsto também na regulamentação final que, posteriormente, fosse criado e 

registrado um Selo Nacional em nome do Comitê de Certificação.  Este selo e certificado 

poderiam ser utilizados por todos os Certificadores reconhecidos formalmente pelo Comitê 

de Certificação. Eles também poderiam utilizar os outros selos e certificados, desde que 

fossem reconhecidos pelo Comitê de Certificação e mantivessem a mensagem da 
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certificação socioambiental.  

Com relação à harmonização internacional, o estudo de Ferraz, J. et al (2000), relata que 

os padrões nacionais da cana-de-açúcar foram aceitos e reconhecidos pela  Rainforest 

Alliance (EUA) do sistema de Rede de Agricultura Sustentável (RAS).  

Os mesmos autores informam que naquele momento, ainda não estava definida 

formalmente como seria a relação entre as certificações sociambientais e a Certificação do 

Comércio Justo (Fair Trade). Embora os critérios do comércio justo conceitualmente 

pudessem ser aplicados ao setor sucroalcooleiro, especialmente às cooperativas e 

associações de pequenos produtores, ainda existia uma lenta discussão se os padrões 

seriam aceitos ou necessitariam de alguma adaptação.  Com relação à Certificação 

Orgânica, os autores relatam que a discussão com o IFOAM foi limitada por dificuldade de 

comunicação e não apresentam nenhum tipo de informação sobre a tentativa de 

harmonização com o sistema EUREPGAP.  

Em 2008, dez anos após a conclusão do primeiro processo de certificação 

socioambiental do setor sucroalcooleiro, Alves, F. et al. (2008) fez uma análise crítica dos 

resultados deste primeiro projeto.  Segundo os autores, o processo para a definição de 

padrões e a criação de um sistema para certificação socioambiental foi considerado bem-

sucedido dos pontos de vista teórico, de conteúdo e de influência política, uma vez que o 

projeto e seu documento final passaram a ser reconhecidos pelo setor sucroalcooleiro 

nacional, por ONG’s e movimentos sociais nacionais e internacionais ligados ao meio 

ambiente e à agricultura.  

No entanto, o primeiro processo de certificação socioambiental para o setor 

sucroalcooleiro não resultou em unidades produtoras certificadas. Alves, F.et al (2008) 

atribuem isso ao fato de que, naquela época, não ter havido garantia de reais benefícios 

econômicos para os empreendimentos, principalmente usinas, que se interessassem pela 

certificação, aliado a inexistência de qualquer tipo de pressão social, tanto nacional como 

internacional, para uma produção de cana-de-açúcar, açúcar ou etanol, de origem 

responsável, além da aplicação de padrões elevados de avaliação, definidos para 

empreendimentos com desempenho socioambiental diferenciados e altamente qualificados. 

Com a nova fase recente de expansão do setor sucroalcooleiro, principalmente devido 

ao mercado internacional de biocombustíveis, a discussão sobre processos de certificação 

foi retomada.   

As premissas originais do primeiro processo de certificação socioambiental do setor 

sucroalcooleiro estão, de alguma maneira, se concretizando. O mercado internacional, 
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principalmente da Europa, está preocupado com a origem do etanol a ser importado, 

havendo estímulos de mercado que necessitem de certificação. As ONGs brasileiras e 

internacionais têm se mobilizado para a questão da relação direta ou indireta do avanço da 

cultura de cana e o desmatamento. E por fim, a introdução de investimento de grandes 

grupos econômicos internacionais no setor, mais suscetíveis a pressões sociais e de 

mercado pela chamada “responsabilidade social empresarial”, ou que encaram esse 

instrumento como mitigador, em sua estratégia de gestão de riscos. 

Neste contexto, o Inmetro está desenvolvendo o Programa Brasileiro de Certificação de 

Biocombustíveis baseado em critérios técnicos pré-estabelecidos, contemplando a 

qualidade intrínseca do produto e o impacto socioambiental de seu processo produtivo. 

 

3.3.3.    Programa Brasileiro de Certificação de Biocombustíveis (INMETRO) 

 

O Programa Brasileiro de Certificação de Biocombustíveis está sendo desenvolvido, 

inicialmente, para etanol combustível.  O programa conta com a experiência do INMETRO 

no desenvolvimento de programas de certificação socioambiental, em especial, o Programa 

Brasileiro de Certificação Florestal (CERFLOR), único programa brasileiro reconhecido 

internacionalmente para a certificação do manejo de florestas tropicais nativas, 

contemplando requisitos de sustentabilidade. 

O CERFLOR é um programa voluntário, desenvolvido sob a coordenação do 

INMETRO e reconhecido pelo International Accreditation Forum (IAF). Este programa 

contempla normas publicadas pela ABNT, voltadas para a certificação de florestas, que 

abrangem desde princípios, critérios e indicadores para manejo florestal e cadeia de 

custódia, até diretrizes para auditoria florestal e critérios de qualificação para auditores 

florestais. O CERFLOR é baseado em princípios de conformidade às leis ambientais, 

florestais, trabalhistas, previdenciárias e sociais, de uso racional dos recursos florestais a 

médio e longo prazo, de respeito à diversidade biológica nas áreas de manejo, de cuidado 

na utilização da água, do solo e do ar e de desenvolvimento ambiental, econômico e social 

nas regiões onde há o cultivo de florestas. Estes princípios se desdobram em critérios e 

indicadores auditáveis. (site:www.inmetro.gov.br) 

O desenvolvimento do Programa Brasileiro de Certificação de Biocombustíveis visa 

contribuir para a superação de possíveis barreiras técnicas ao biocombustível brasileiro, 

facilitar o comércio exterior e o acesso a novos mercados, estimular a melhoria contínua de 

sua qualidade, minimizar o impacto socioambiental provocado pelo processo produtivo, 

http://www.inmetro.gov.br/
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tornar o etanol e o biodiesel brasileiros mais competitivos e valorizar a imagem do 

biocombustível brasileiro nos mercados interno e externo. Pretende-se, também, 

possibilitar que o Programa seja reproduzido em outros países emergentes que necessitem 

demonstrar a sua sustentabilidade, fator determinante para ampliar a oferta mundial e a 

conseqüente transformação do etanol em commodity internacional. (site: www.inmetro.gov.br) 

O Programa de Certificação do Etanol, parte inicial do Programa Brasileiro de 

Certificação de Biocombustíveis, está baseado no Regulamento de Avaliação da 

Conformidade para Etanol Combustível, que através da Portaria Inmetro No. 282/2008, 

estabelece os requisitos de qualidade intrínseca e de impacto socioambiental do processo 

produtivo, bem como do fator de redução de emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE). 

No processo de certificação estão previstos os mecanismos de certificação voluntária e 

de declaração do fornecedor. A certificação voluntária deverá ser conduzida por 

Organismo de Certificação de Produto, devidamente acreditado pelo Inmetro. Já a 

avaliação da conformidade do fator de redução de emissões de gases do efeito estufa será 

feita através da declaração do fornecedor, que necessariamente deverá estar associada à 

certificação da qualidade intrínseca e do impacto socioambiental do processo produtivo. 

O programa prevê uma fase piloto que tem como objetivo exercitar as práticas de 

avaliação da conformidade estabelecidas, baseadas nas práticas do Programa de 

Certificação de Manejo Florestal (CERFLOR), após a qual serão feitos os 

aperfeiçoamentos necessários, iniciando-se a partir de então a implantação definitiva do 

programa. 

A acreditação dos organismos certificadores de etanol combustível será feita pelo 

INMETRO e, com base nas práticas de acreditação, estará condicionada a uma auditoria 

testemunha pelo INMETRO, durante a fase piloto de implantação do programa. A mesma 

regra será aplicada aos certificadores que buscarem sua acreditação na fase de implantação 

definitiva do programa. 

A minuta atual do Regulamento de Avaliação da Conformidade para Etanol 

Combustível estabelece quatro princípios socioambientais básicos aos quais serão 

submetidos à avaliação, tanto os fornecedores de cana como as unidades industriais, sendo 

eles: racionalidade no uso dos recursos naturais em busca da sustentabilidade; proteção, 

recuperação e conservação da biodiversidade; respeito às águas, ao solo e ao ar; e respeito 

às questões trabalhistas, previdenciárias e de saúde e segurança do trabalhador. 

Os critérios e indicadores para avaliação das unidades produtivas, agrícola e industrial, 

são derivados destes quatro princípios.  Dentre os indicadores baseados no princípio de 

http://www.inmetro.gov.br/
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racionalidade no uso dos recursos naturais, estão previstos a evidência de atendimento ao 

Zoneamento Agroecológico da cana-de-açúcar, a existência e atualização da licença 

ambiental, evidência da adoção de práticas de reuso de água, além da existência de 

processo de co-geração de energia a partir do bagaço. 

Dentre os indicadores baseados no princípio de proteção, recuperação e conservação da 

biodiversidade estão previstos a evidência de que as unidades de conservação existentes na 

área de influência do plantio são respeitadas e conservadas, assim como são respeitadas as 

questões ambientais referentes às áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente. 

Baseado no princípio de respeito às águas, ao solo e ao ar, o regulamento estabelece 

critérios de adoção de práticas agrícolas no plantio de cana-de-açúcar que diminuam a 

possibilidade de ocorrência de impactos ambientais negativos, incluindo a adoção do 

manejo integrado de pragas e doenças e boas práticas de uso de defensivos agrícolas e 

fertilizantes.  A adoção e implementação de uma política para a redução ou o tratamento 

adequado dos resíduos sólidos, líquidos e gasosos, tanto no plantio de cana-de-açúcar, 

como no processo produtivo do etanol, além da evidência de registros que comprovem a 

redução, gradativa, das queimadas e conseqüente aumento da mecanização da colheita são 

exemplos de indicadores associados a este princípio. 

Já com relação ao princípio de respeito às questões trabalhistas, previdenciárias e de 

saúde e segurança do trabalhador, o regulamento prevê critérios que evidenciem política de 

relacionamento com os empregados e com as comunidades próximas às áreas agrícolas e 

industriais para reconhecimento dos impactos ou dos benefícios das atividades nos 

aspectos sociais, ambientais e econômicos.  Dentre os indicadores associados a este 

princípio destacam-se, a evidência de fornecimento gratuito de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) adequados ao risco da atividade exercida pelo trabalhador e em perfeito 

estado de conservação, a evidência de fornecimento de água potável e fresca em 

quantidade adequada à necessidade de hidratação diária dos trabalhadores, a evidência de 

oferecimento de alojamento e transporte adequados aos trabalhadores rurais sazonais e 

migrantes, as evidências de não contratação de trabalho infantil e da não submissão do 

trabalhador a qualquer forma de trabalho forçado ou obrigatório e a jornada exaustiva. 

Os requisitos de qualidade intrínseca do etanol combustível obedecem às mesmas 

especificações do Regulamento Técnico ANP no. 7/2005, parte integrante da Resolução 

ANP no. 36/2005. 

Já para as usinas, são requeridos critérios mínimos contidos nas normas ABNT NBR 

ISO 9001:2000, 14001:2004 e 16001:2004 e, ainda, uma etiqueta, indicando o fator de 
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redução das emissões de gases provocadores do efeito estufa, relativamente aos 

combustíveis fósseis.  

Ainda não há uma previsão para conclusão do programa brasileiro de certificação do 

etanol combustível.  No entanto, a expectativa do INMETRO é de que a sua 

implementação facilitará o comércio exterior do produto, o acesso a novos mercados e, à 

medida que for estendido a outros países emergentes, contribuirá para tornar o etanol em 

commodity internacional. 

Os critérios de avaliação ambiental contemplados neste processo de certificação 

incorporam aspectos diretos importantes do processo de produção do etanol da cana, 

podendo servir de referência para selecionar unidades agrícolas e industriais 

comprometidas com a questão ambiental e trazer ganhos importantes do ponto de vista 

socioambiental. 

No entanto, há uma preocupação, principalmente dos empresários do setor 

sucroalcooleiro, de que os critérios e indicadores de cada princípio, assim como o modelo 

de certificação, sejam estruturados de maneira equilibrada, envolvendo aspectos 

ambientais, sociais e de sustentabilidade econômica, com objetivo de não se tornar uma 

barreira não tarifária ao mercado brasileiro. 

 

Uma vez identificados os condicionantes ambientais relacionados ao setor 

sucroalcooleiro, pode-se concluir que os principais impactos ambientais são bem 

conhecidos e estimularam o desenvolvimento de uma legislação ambiental abrangente, que 

visa controlá-los ou até mesmo eliminá-los.   

A legislação aplicável ao setor abrange os aspectos ambientais significativos e impõem 

uma série de exigências que requerem ações de investimento financeiro e mudança de 

postura do setor.   

A legislação sobre a queima da cana, ao estabelecer um cronograma para eliminação da 

prática das queimadas em todo o  Brasil, tendo a mecanização como alternativa, requer 

investimentos financeiros elevados para desenvolvimento de equipamentos que permitam a 

mecanização em terrenos acima de 12 % de declividade e para compra de equipamentos 

para uso em locais onde a mecanização é possível.  Além disso, exige que empresários e 

governo busquem soluções para os aspectos sociais relacionados à redução de empregos.  

A legislação de recursos hídricos tem estimulado ações de redução do consumo de água. 

E a legislação relacionada a vinhaça evoluiu da proibição do lançamento direto nos corpos 

d’água para o estabelecimento de critérios que garantam sua aplicação segura no solo. 
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Por outro lado, a dificuldade de aplicação da legislação aliada a crescente preocupação 

de importadores e investidores do etanol brasileiro com relação a sua origem, traz à tona a 

discussão sobre a atuação dos processos de certificação como mecanismos adicionais que 

influenciem o comportamento do setor sucroalcooleiro de maneira abrangente e ajudem a 

identificar e valorizar os produtores que respeitam os aspectos socioambientais. 

O anseio por programas de certificação fica evidente ao identificar que no final da 

década de 90 já havia sido desenvolvido um sistema de certificação socioambiental para o 

etanol. Por outro lado, o fato do programa não ter certificado nenhuma unidade produtiva 

demonstra que o setor sucroalcooleiro não o enxergou como um processo que trouxesse 

reais benefícios econômicos. 

O processo de certificação que está em desenvolvimento pelo INMETRO tem hoje o 

grande desafio de buscar a harmonização internacional, de modo que o setor 

sucroalcooleiro o reconheça como uma ferramenta capaz de agregar valor ao negócio.  
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CAPÍTULO 4 – PERSPECTIVAS PARA O ETANOL NO BRASIL: 

INCORPORANDO OS CONDICIONANTES AMBIENTAIS  

 

O fato de se ter hoje leis e regulamentos que abordam os aspectos ambientais mais 

relevantes da cadeia produtiva do etanol, assim como o desenvolvimento de processos de 

certificação socioambiental específicos, indicam que há uma tendência de incorporação, 

cada vez maior, dos aspectos ambientais nas atividades do setor sucroalcooleiro brasileiro. 

Na perspectiva de expansão da produção de etanol no Brasil, a questão ambiental é uma 

variável estratégica fundamental, que se exprime nos aspectos regulatórios, de mercado e 

dos próprios impactos ambientais.   

Tendo em vista os condicionantes ambientais apontados e conhecidas as projeções das 

quantidades de produção de etanol para os próximos anos, neste capítulo são realizados 

cálculos de projeções das áreas  necessárias para o plantio da cana, das extensões do uso 

das queimadas, dos consumos de água na fase industrial, das gerações de vinhaça e dos 

potenciais de energia excedente gerados pela queima do bagaço nos próximos anos.   

Para os casos onde há mecanismos legais e regulatórios aplicáveis há uma tentativa de 

incorporá-los nos cálculos das projeções, visando avaliar até que ponto poderão atuar como 

gargalos à expansão da produção. 

 

4.1.    Disponibilidade de Áreas para Cultivo 

 

Com o objetivo de analisar a disponibilidade de áreas para a expansão do cultivo da 

cana-de-açúcar capaz de atender as projeções de crescimento elaboradas pela EPE, 2008, 

são calculadas e expostas na Tabela 12, as quantidades de cana e de terra necessárias ao 

plantio da cana, tomando como base as produtividades médias atuais. 

Considerando que as produtividades de cana e de etanol no período avaliado se 

mantenham nos patamares médios, 85 ton/ha para cana e 82 L/ton para etanol, as projeções 

calculadas apontam para necessidade de cerca de 9,2 milhões de hectares de áreas para 

suprir a demanda de etanol em 2017, calculada pela EPE, 2008.  

Vale ressaltar que os cálculos realizados consideram que todo o ATR (açúcares totais 

recuperáveis) da cana é convertido em etanol, logo, as projeções de áreas são restritas para 

suprir a produção de etanol, não levando em consideração a produção de açúcar.   
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Tabela 12:  Projeção de Quantidades de Cana e Área de Cultivo  

Ano 

Projeção EPE 
(2008) Projeção Calculada 

Volume de Etanol 
(bilhões L) 

Qtde Cana 
(milhões ton) 

Área (milhões 
ha) 

2009 28,2 343,9 4,0 
2010 33 402,4 4,7 
2011 37,6 458,5 5,4 
2012 42,3 515,9 6,1 
2013 47,3 576,8 6,8 
2014 51,5 628,0 7,4 
2015 55,7 679,3 8,0 
2016 59,8 729,3 8,6 
2017 63,9 779,3 9,2 

Fonte: Elaboração própria a partir de EPE,2008 e MAPA, 2008 
  

A safra 2008/2009 utilizou 8,92 milhões de hectares de área plantada com cana para 

produção de etanol e açúcar.  Isso quer dizer, que se as projeções para produção de etanol 

se concretizarem, será necessária, em 2017, uma área praticamente igual a da safra 

2008/2009, usada na produção de açúcar e etanol, somente para produção de etanol. 

Como a quantidade de terra, no caso do Brasil, dificilmente se tornará um limitador para 

a expansão do etanol, o que se deve garantir é a aplicação de mecanismos 

legais/regulatórios, além de processos de certificação que direcionem esta expansão para 

áreas que não representem risco para biomas importantes, causem desmatamentos e/ou que 

concorram com a produção de alimentos. 

O Zoneamento Agroecológico da cana, uma vez implementado conforme as diretrizes 

apresentadas no capítulo 3, direcionará a expansão do cultivo para áreas onde é possível 

realizar a colheita mecanizada, não causem diretamente o desmatamento nem concorram 

com a produção de alimentos e que estejam fora dos biomas Amazônia, Pantanal e Alto 

Paraguai. 

No entanto, mesmo contendo estes aspectos positivos, o ZAE somente será capaz de 

garantir a integridade destes biomas quando estiver vinculado às atividades das culturas 

substituídas pela cana.   
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4.2.    Prática das Queimadas  

 

A prática das queimadas é hoje uma das atividades que possuem aspectos ambientais 

críticos e que mais provoca questionamentos ao processo produtivo.  Os esforços no 

desenvolvimento de leis e de aplicação de recursos financeiros para eliminação das 

queimadas indicam que o setor e o governo já consideram que não é aceitável que a 

expansão da produção de etanol no país continue convivendo com esta prática. 

No entanto, como a alternativa para a prática das queimadas é a mecanização do corte, a 

disseminação da colheita mecanizada ainda apresenta dificuldades relacionadas a aspectos 

técnicos, econômicos e sociais.  

Uma vez identificadas as dificuldades de eliminação da prática das queimadas, são 

feitos cálculos das projeções das quantidades de áreas que ainda estarão usando esta 

prática, ao longo do período de 2009 a 2017. Os cálculos apresentados na Tabela 13 

consideraram as seguintes premissas: 

a) Totais de áreas com cultivo de cana nos anos de 2009 a 2017 são iguais as 

projeções calculadas, apresentadas na Tabela 12; 

b) O Estado de São Paulo continuará ao longo destes anos, sendo responsável pela 

produção de 60% do etanol brasileiro; 

c) Aplicação do cronograma de redução de queima estabelecido pela Lei 11.241 para 

áreas no estado de São Paulo; e 

d) Aplicação do cronograma de redução de queima estabelecido pela Lei 2.661 para 

áreas nos restantes dos estados do Brasil (exceto SP). 

As projeções da Tabela 13 indicam que mesmo com a aplicação dos cronogramas de 

redução vigentes na legislação atual, dos 9,2 milhões de hectares que serão usados no 

plantio de cana para atender a produção de etanol, em 2017, a prática das queimadas 

continuará sendo utilizada em aproximadamente 22% da área. Isto demonstra a urgência e 

importância em resolver as questões complexas relacionadas a eliminação desta prática. 

Estes cálculos não levam em consideração o comprometimento de 80% das usinas de 

São Paulo para a eliminação da prática das queimadas até 2017, através da assinatura do 

Protocolo Agroambiental, o que diminuiria o percentual de áreas utilizadas com cana nos 

próximos dez anos. 
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Tabela 13:  Projeções de Áreas com Prática de Queimada antes da Colheita no Brasil (2009 a 2017)  

 
Fonte: Elaboração própria a partir de EPE, 2008 (Projeções de volume Etanol –Brasil), MAPA, 2009 
(produtividades média etanol/ton cana e ton cana /há) e Legislação Federal e Estadual (Cronogramas) 

 

 

4.3.    Consumo de Água na Fase Industrial  

 

Com o objetivo de fazer projeções do consumo de água pela indústria para produzir as 

demandas projetadas pela EPE, 2008, ao longo do período de 2009 a 2017, foram feitas as 

seguintes considerações: 

a) Quantidades de cana colhida sem queima foram calculadas a partir da aplicação da 

legislação federal de redução da queima, conforme Tabela 13;   

b) Toda cana colhida sem queima não exige lavagem no seu processamento para 

produção de etanol; 

c) Produtividade do etanol e da cana informados no MAPA, 2009 (Anuário 2009), 

igual a 82 L/ton para etanol e 85 ton/ha para cana 

d) As taxas de consumo de água são diferenciadas dependendo da origem da cana, 

uma vez que a cana proveniente de colheita mecanizada não necessita de lavagem. 

Sendo elas: 

• Taxa de consumo de água para cana colhida sem queima é igual a 15,67 m3 de 

água/ ton de cana 

• Taxa de consumo de água para cana colhida com queima é igual a 21 m3 de 

água / ton de cana 

Aqui está sendo usada a referência Elia Neto, A. (1995), reproduzido na Tabela 7. 

e) Processo de usina anexa, considerando fabricação de 50% de etanol e 50% de 

açúcar 
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Tabela 14: Projeções de Consumo de Água – 2009 a 2017 

Ano 

Projeções Calculadas 

Área 
(milhões 
ha) 

 Área  
(M ha)   

Qtde Cana          
(M ton) 

Consumo de Água 
(Milhões m3) 

Com 
queima 

Sem 
queima 

Com 
queima 

Sem 
queima 

Com 
queima 

Sem 
queima Total 

2009 4,0 2,51 1,54 213,22 130,68 4478 2048 6525 

2010 4,7 2,94 1,80 249,51 152,93 5240 2396 7636 

2011 5,4 2,70 2,70 229,27 229,27 4815 3593 8407 

2012 6,1 3,03 3,03 257,93 257,93 5416 4042 9458 

2013 6,8 2,71 4,07 230,73 346,10 4845 5423 10269 

2014 7,4 2,96 4,43 251,22 376,83 5276 5905 11181 

2015 8,0 3,20 4,79 271,71 407,56 5706 6386 12092 

2016 8,6 1,89 6,69 160,44 568,83 3369 8914 12283 

2017 9,2 2,02 7,15 171,44 607,83 3600 9525 13125 

Fonte: Elaboração Própria, a partir de EPE (2008), MAPA (2009) e Elia Neto, A.1995. 
  

Segundo as projeções para o consumo de água, caso não haja esforço para 

implementação de medidas operacionais para redução do consumo de água na fase 

industrial, seriam necessários mais de 13 trilhões de litros de água para atender a produção 

de 2017. 

O presente trabalho optou por considerar as taxas de consumo de água baseadas no 

trabalho de Elia Neto, A, 1995, cujos dados são reproduzidos na Tabela 7, uma vez que 

não foi identificado nenhum estudo de consumo de água mais recente. 

No entanto, atualmente, as usinas possuem e buscam várias alternativas para redução do 

consumo de água na fase industrial.  Segundo estudo da UNICA para um grupo de usinas 

no Estado de São Paulo este valor de 21 m3/ton, evoluiu para 5 m3/tonelada com 

expectativas de que chegue a 1 m3 por tonelada de cana (Elia Neto, A., 1996 apud 

Macedo, I.A., 2005). 

Considerando a taxa de 5 m3/ton, a quantidade de água necessária para atender a 

demanda de 2017 cairia de 13 trilhões para um pouco menos que 4 trilhões de litros, 

podendo ser reduzida até volumes menores do que 800 milhões de litros, caso se 

concretizem as expectativas de taxa de 1 m3 por tonelada de cana.   

 

 

4.4.    Produção e Destinação da Vinhaça 

 

A Tabela 15 apresenta os cálculos das projeções das quantidades de vinhaça geradas 

anualmente no período de 2009 a 2017 e a análise comparativa com a taxa máxima de 
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aplicação capaz de não causar nenhum impacto danoso ao solo e as águas subterrâneas.  

Para estes cálculos foram feitas as seguintes considerações: 

a) Para produzir 1 litro de etanol são gerados 13 litros de vinhaça (Unicamp, 2005); 

b) A taxa máxima de aplicação de vinhaça no solo é de 300 m3/ha; e 

c) Produtividade do etanol e da cana informados no MAPA, 2009 (Anuário 2009), 

igual a 82 L/ton para etanol e 85 ton/ha para cana 

Embora a taxa máxima de aplicação da vinhaça no solo dependa do tipo do solo e das 

suas características, as projeções calculadas na Tabela 15 estão baseadas na taxa média de 

300 m3/ha.  A partir desta consideração pode-se observar que as quantidades geradas de 

vinhaça no período estarão abaixo das quantidades máximas permitidas. 

No entanto, é conhecida a dificuldade do transporte e aplicação da vinhaça em áreas de 

canavial mais distantes da usina.  Por este motivo, o controle eficaz da aplicação da 

vinhaça no solo, com a implementação de ferramentas de gestão ambiental pública e 

privada eficientes, além de esforços para introdução de inovações tecnológicas para usos 

potenciais da vinhaça, devem ser considerados na expansão da produção de etanol. 

 

Tabela 15: Projeções de geração de Vinhaça no período de 2009 a 2017 

Ano 

Projeção 
EPE Cálculo de Projeções 

Volume de 
Etanol 

(bilhões L) 

Qtde Cana 
(milhões ton) 

Área 
(milhões ha) 

Qtde. de 
Vinhaça 
(bilhões L) 

Qtde Máxima de 
Vinhaça 

permitida para 
Fertiriigação 
(Bilhões L) 

2009 28,2 343,9 4,0 366,6 1213,77 
2010 33 402,4 4,7 429 1420,37 
2011 37,6 458,5 5,4 488,8 1618,36 
2012 42,3 515,9 6,1 549,9 1820,66 
2013 47,3 576,8 6,8 614,9 2035,87 
2014 51,5 628,0 7,4 669,5 2216,64 
2015 55,7 679,3 8,0 724,1 2397,42 
2016 59,8 729,3 8,6 777,4 2573,89 
2017 63,9 779,3 9,2 830,7 2750,36 

Fonte: Elaboração Própria, a partir de EPE (2008) e  MAPA (2009). 
 

Neste estudo não foi contemplada a investigação da legislação relacionada à aplicação 

de vinhaça no solo nos estados para os quais aponta o avanço da cana. Com a expansão da 

produção se faz necessário, que as medidas atualmente empregadas no manejo e 

monitoramento da aplicação da vinhaça no Estado de São Paulo, de alguma maneira, sejam 

estendidas para os demais estados.   
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A certificação é outro mecanismo que, ao estabelecer requisitos e critérios de avaliação 

específicos para o controle e aplicação da vinhaça no solo pode garantir práticas que 

garantam os benefícios da fertirrigação sem causar a contaminação de rios, solo e águas 

subterrâneas. 

 

4.5.    Produção e Destinação do Bagaço 

 

A Tabela 16, a seguir, apresenta as projeções das quantidades de bagaço e do potencial 

de energia que pode ser gerada a partir da sua queima, tomando como base as projeções 

dos volumes de etanol da EPE-2008 e considerando que: 

a) 1 tonelada de cana gera 140 kg de bagaço seco (Unicamp,2005 e CGEE, 2001); 

b) 140 kg de bagaço geram cerca de 2600 MJ (Unicamp, 2005); 

c) Caldeira operando a 80 bar com conversão em torno de 30% (CGEE, 2001); 

d) Consumo interno de energia na própria usina é em torno de 358 kWh/t cana 

(CGEE, 2001); 

 

Tabela 16: Projeções de Potencial de Excedente de Energia Proveniente do Bagaço de Cana – 2009 a 
2017 

Ano 

Projeção 
EPE Cálculo  

Volume de 
Etanol 

(bilhões L) 
(a) 

Qtde Cana 
(milhões t) 

(b) 

Qtde 
Bagaço 
seco 

(milhões t)   
(c ) 

Qtde 
Energia 
contida 
no 

Bagaço 
(TWh)      
(d) 

Qtde 
Energia 

Aproveitável 
(TWh) 

Rend:30%     
(e) 

Consumo 
nas 

próprias 
usinas 
(TWh)    
(f) 

Energia 
Potencial 
para 

Exportação 
(TWh)            
(g) 

2009 28,2 343,9 48146 248,37 74,51 0,12 74,39 
2010 33 402,4 56341 290,65 87,20 0,14 87,05 
2011 37,6 458,5 64195 331,17 99,35 0,16 99,19 
2012 42,3 515,9 72220 372,56 111,77 0,18 111,58 
2013 47,3 576,8 80756 416,60 124,98 0,21 124,77 
2014 51,5 628,0 87927 453,59 136,08 0,22 135,85 
2015 55,7 679,3 95098 490,58 147,17 0,24 146,93 
2016 59,8 729,3 102098 526,69 158,01 0,26 157,75 
2017 63,9 779,3 109098 562,81 168,84 0,28 168,56 

Fonte: elaboração própria a partir de EPE (2008), MAPA (2009), Unicamp (2005) e CGEE (2001). 
 

Os relatórios emitidos pela Unicamp, 2005 e pelo CGEE, 2001, indicam que são 

gerados cerca de 140 kg de bagaço seco por tonelada de cana. A partir desta consideração 

são calculadas as projeções das quantidades de bagaço seco geradas para atender as 
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demandas projetadas pela EPE, 2008 para o período de 2009 a 2017, apresentadas na 

coluna (c) da Tabela 16. 

O relatório da Unicamp, 2005, apresenta que a quantidade de energia contida em 140 kg 

de bagaço seco é de 2600 MJ.  Com esta consideração, são calculadas as quantidades de 

energia contidas no bagaço, apresentadas na coluna (d) da Tabela 16. 

Para chegar às quantidades de energia aproveitável do total de energia contida no 

bagaço, apresentadas na coluna (e) da Tabela 16, é utilizada a informação contida no 

CGEE, 2001 de que, naquele ano, a maioria das usinas atingiam 7% de conversão, 

utilizando caldeiras a 20 bar, em cogeração pura com pressão de escape a 1,5 bar, mas que, 

já naquela época, era possível atingir 30% de conversão, utilizando caldeira a 80 bar. 

Como o objetivo aqui é estimar o potencial de energia que pode ser obtido a partir do 

bagaço gerado, é considerado, para efeito de cálculo, um cenário no qual todo bagaço 

gerado no processamento da cana para fabricação de etanol é usado para geração de 

energia em caldeira a 80 bar, atingindo 30% de conversão.    

Cabe ressaltar que algumas referências bibliográficas indicam que a conversão de 

energia da cana é em torno de 60 a 80 kWh/t cana.  Os resultados apresentados na Tabela 

16 ficam em torno de 200 kWh/t cana, devido ao fato de ter sido considerado sistema de 

geração de energia com conversão de 30%.   

O relatório do CGEE, 2001, apresenta que o auto-consumo de energia elétrica da usina é 

de 12 kWh/t cana, o uso de energia mecânica é de 16 kWh/t cana e o uso de energia 

térmica é de cerca de 330 kWh/t cana.  Com base nestas informações e considerando que 

não haverá no período avaliado nenhuma melhoria em termos de redução de consumo de 

energia nas usinas e que toda energia necessária para seu funcionamento será fornecida 

pela própria queima de bagaço, foram feitos os cálculos do auto-consumo das usinas, 

apresentados na coluna (f) da Tabela 16. 

As projeções do potencial de energia excedente e que pode ser utilizada para exportação 

de energia consistem das diferenças entre a energia aproveitável e o auto-consumo nas 

próprias usinas, conforme apresentadas na coluna (g) da Tabela 16. 

Ao comparar as projeções calculadas para o potencial de energia excedente com os 

resultados preliminares do ano base de 2008, contidos nos Resultados Preliminares do 

Balanço Energético Nacional (2009), é observado que o setor sucroalcooleiro, em 2009, 

teria potencialmente capacidade para produzir, aproximadamente, 16% do total de energia 

elétrica gerada em 2008 (454,5 TWh). 
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4.6.    Gargalos Impostos pelos Condicionantes Ambientais 

 

Uma vez calculadas as projeções dos principais impactos ambientais associados à 

expansão da produção de etanol para os próximos anos, as tabelas 17 e 18 resumem como 

as condições impostas pelos condicionantes ambientais podem atuar como gargalos na 

expansão da produção de etanol no Brasil. 

 

Tabela 17: Gargalos da Fase Agrícola da Produção de Etanol  

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Na Fase Agrícola, apresentados na tabela 17, existem gargalos impostos pelos 

condicionantes ambientais tanto para os processos de plantio como de colheita.  No 

processo de plantio, destaca-se como principal gargalo a incapacidade do ZAE, como 

instrumento isolado, de conseguir inibir ou controlar os efeitos indiretos da expansão da 

cana.  O ZAE garante que a cana não vai se expandir em matas ou em áreas que concorram 

com a produção de alimentos, mas não tem como garantir o mesmo das culturas que estão 

sendo substituídas pela cana. 

Uns dos mais importantes gargalos no processo de expansão da produção de etanol 

estão associados à introdução da colheita mecanizada.  A necessidade de altos 

investimentos para compra de equipamentos que permitam a mecanização em áreas com 

declividade menor que 12% e o desenvolvimento de equipamentos que permitam a 
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mecanização em terrenos com elevação acima de 12%, além dos aspectos sociais de 

redução de empregos são considerados os principais gargalos de todo o processo. 

O processo de certificação, ao exigir evidências de cumprimento das leis trabalhistas, 

gera um gargalo relacionado à necessidade de se estabelecer mecanismos de gestão que 

garantam o cumprimento destas exigências por terceiros (fornecedores de cana para 

indústria, por exemplo), seja através de contratos, interfaces operacionais, controles e 

inspeções.  

A tabela 18 apresenta os gargalos relacionados à fase industrial da produção de etanol. 

Com relação à redução do consumo de água, não existem gargalos técnicos, uma vez que 

as usinas já vêm adotando medidas que visam esta redução. A prática das queimadas 

aparece aqui como um gargalo na redução do consumo de água, uma vez que a cana 

proveniente do corte manual exige a lavagem, que é a etapa responsável pelo maior 

consumo de água na indústria. 

 

Tabela 18: Gargalos da Fase Industrial da Produção de Etanol  

 
Fonte: Elaboração própria 

 

No processo de moagem, existe um gargalo proveniente de um requisito específico da 

certificação que exige a existência de processo de cogeração de energia a partir do bagaço.  

Diante deste requisito de certificação, torna-se necessário investir em tecnologias que 

resultem no aumento da eficiência do uso do bagaço e no aproveitamento da palha. A 
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expectativa é de que se consiga no médio prazo aumentar a média de conversão de energia 

a partir do bagaço, uma vez que isso traz vantagens econômicas para o setor decorrentes da 

comercialização da energia excedente. 

Com relação a geração da vinhaça, existem gargalos tecnológicos que dificultam a 

redução da sua geração no processo produtivo e que impedem seu reuso em etapas onde se 

usa água no processamento da cana.  Diante disso, o principal gargalo relacionado a 

vinhaça é a necessidade de estender procedimentos de controle da sua aplicação no solo 

para outros estados, além de SP e a necessidade de viabilizar seu transporte e aplicação 

para áreas de canavial mais distantes da usina. 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES DE FUTUROS 

TRABALHOS 

 

5.1. Conclusões 

 

O setor sucroalcooleiro passou por grandes mudanças desde a implantação do Proálcool 

até os dias atuais.  Neste período, o volume produzido de etanol saiu de um pouco mais de 

590 milhões de litros por ano para chegar a mais de 16 bilhões de litros, sendo este 

crescimento um fator propulsor da expansão da cultura de cana-de-açúcar no Brasil. 

Atualmente a produção brasileira de etanol é proveniente de duas grandes regiões 

produtoras, a Norte-Nordeste e a Centro-Sul, sendo o Estado de São Paulo responsável por 

cerca de 60% da produção total. 

Em 2007, ano que foi iniciado este estudo, existiam 356 usinas em operação, sendo 240 

anexas e 116 autônomas.  Ao concluir o estudo, pouco mais de 2 anos depois, essa 

quantidade já chegava a mais de 400 usinas, mantendo a predominância das usinas anexas, 

o que traz benefícios para o setor decorrentes da flexibilidade da produção e do 

reaproveitamento do subproduto da fabricação do açúcar.  

O governo brasileiro, assim com o próprio setor, mantém expectativas otimistas com 

relação à expansão da produção de etanol nos próximos anos fortalecidas pela adoção de 

políticas de apoio aos biocombustíveis por países importantes no cenário mundial, 

associada ao fato do etanol ser, no curto prazo, o combustível mais viável para substituir a 

gasolina ou ser adicionado à mesma. 

Neste cenário promissor, com a demanda externa estimulada pelas políticas de apoio 

aos biocombustíveis e a demanda interna aquecida pela propagação da frota de veículos 

flex, os cálculos das projeções da produção de etanol indicam que o Brasil poderá chegar, 

em 2017, com uma produção anual de mais de 60 bilhões de litros. 

O setor sucroalcooleiro tem diferenças regionais e tecnológicas que devem ser 

consideradas no processo de expansão da produção de etanol.  Mesmo dentro do Estado de 

São Paulo, que é o pólo produtivo mais avançado, há estágios diferentes de tecnologia do 

processo produtivo, agrícola e industrial, o que influencia diretamente na magnitude dos 

impactos ambientais. 

Embora os indicadores de produtividade variem de acordo com as regiões e grau de 

tecnologia aplicado ao processo, foram considerados os valores médios divulgados nos 

relatórios emitidos pelo MAPA, que indicam que são produzidas 85 toneladas de cana por 
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hectare e que cada tonelada de cana processada gera 82 litros de etanol. 

Um dos destaques positivos do processo produtivo é o uso de variedades de cana 

geneticamente modificadas o que aumenta a resistência da cultura a doenças, tornando-a, 

quando comparada a outras culturas brasileiras, pouco intensiva no uso de produtos 

químicos. Outro ponto, que merece destaque, é o reaproveitamento dos resíduos 

industriais, através da aplicação da vinhaça, torta de filtro e cinzas da queima de bagaço na 

lavoura e da utilização do bagaço na geração de vapor e energia. 

Por outro lado, atividades tais como a prática das queimadas antes da colheita manual, 

etapas da fase industrial com alto consumo de água e a elevada taxa de geração de vinhaça, 

cujo valor médio é de 13 litros para cada litro de etanol produzido, geram impactos 

ambientais negativos de importante relevância. 

Ao levantar os mecanismos legais e regulatórios associados ao processo produtivo foi 

possível identificar que o Brasil possui legislação que cobre os aspectos ambientais mais 

significativos da fase agrícola e da fase industrial do processo de produção do etanol. 

A legislação ambiental específica para o Setor evoluiu na tentativa de controlar os 

impactos relacionados aos aspectos da prática das queimadas, da geração de resíduos 

industriais e do consumo de água. 

Os impactos relacionados às queimadas e à vinhaça são objetos de estudo desde a fase 

inicial do Proalcool, muitos deles motivados pela busca de soluções para atender 

exigências de legislações específicas, que evoluíram ao longo destes anos, chegando hoje 

nas leis, tais como, a que estabelece cronograma para redução da queima, a que proíbe o 

lançamento da vinhaça nos cursos d’água e a que exige o controle da sua aplicação no solo.   

Com relação às queimadas, foi observado que o mecanismo legal existente, que prevê o 

cronograma para sua eliminação, tem promovido mudanças significativas no setor, 

provocada pela introdução da colheita mecanizada como solução. Esta solução, no entanto, 

não é simples, requerendo investimentos no desenvolvimento de equipamentos que 

permitam a utilização de colhedeiras mecanizadas em terrenos com declividade superior a 

12% e altos investimentos na compra de equipamentos em áreas onde a colheita 

mecanizável já é possível.   

Pelos cálculos realizados para projeções das áreas com prática de queimadas, 

incorporando o mecanismo legal existente, foi estimado que o Brasil deverá chegar a 2017 

aplicando a prática das queimadas  em cerca de 22% das áreas utilizadas com cana para 

produção de etanol no país. No restante das áreas, a solução encontrada é a introdução da 

mecanização do corte da cana. 
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Mesmo que sejam conhecidos os benefícios técnicos da mecanização derivados das 

reduções das emissões, do desperdício de massa vegetal e do consumo de água na etapa de 

lavagem da cana, o fato de eliminar postos de trabalho, mesmo que sazonais, e de exigir 

recursos financeiros elevados na compra de equipamentos, torna-o um dos principais 

gargalos impostos pelos condicionantes ambientais na expansão da produção de etanol no 

Brasil. 

O setor sucroalcooleiro é um bom exemplo de reaproveitamento de resíduos industriais 

e a aplicação adequada da vinhaça sem comprometer a qualidade do solo e das águas 

subterrâneas é considerada um dos fatores técnicos importantes na expansão da produção 

de etanol no país. 

Os cálculos das projeções das quantidades de vinhaça geradas até 2017 indicaram 

valores menores que a taxa máxima de aplicação da vinhaça no solo, no entanto, é 

conhecida a dificuldade do transporte e aplicação da vinhaça em áreas de canavial mais 

distantes da usina.   

Uma vez que existem gargalos tecnológicos para outros usos potenciais da vinhaça, sem 

ser na fertirrigação, o controle da sua aplicação deverá continuar sendo, nos próximos 

anos, a medida utilizada para evitar a contaminação do solo e das águas subterrâneas 

provocados por este resíduo. 

Os estudos relacionados à vinhaça deverão evoluir no sentido de buscar soluções 

tecnológicas que viabilizem reduzir a quantidade gerada na destilação.  

Com relação ao consumo de água na fase industrial foi identificada uma influência da 

legislação de recursos hídricos, na motivação de ações que visam à redução do consumo de 

água, tais como a instalação de trocadores de calor para fechar o circuito de refrigeração, 

além da redução da lavagem da cana ou a introdução da lavagem a seco.   

Por outro lado, ainda há poucos estudos detalhados e abrangentes capazes de avaliar os 

efeitos indiretos do avanço da cultura da cana no desmatamento e na redução de áreas para 

plantio de alimentos, provocados pelo deslocamento da culturas substituídas pela cana. 

A análise da expansão da área de cultivo de cana-de-açúcar indicou que a produção 

deve continuar expandindo na Região Centro-Sul e que haverá áreas aptas ao cultivo da 

cana em quantidades suficientes para atender as estimativas de crescimento da produção de 

etanol.  

Não ficou evidente que o uso da terra para plantações de cana representam uma ameaça 

direta a produção de alimentos no Brasil. Este estudo não foi complexo nem abrangente o 

suficiente para ser capaz de avaliar o quanto o avanço da cultura da cana poderá provocar o 
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deslocamento de outras atividades para áreas de fronteira agrícola ou para áreas que 

concorram com produção de alimentos no país. 

 Devido à preocupação, tanto internacional como nacional para esta questão, esta análise 

merece estudos de maior abrangência e de longa duração. Neste sentido, a elaboração do 

zoneamento agroecológico (ZAE) da cana pode ser considerada um avanço, uma vez que 

mapeia áreas aptas ao cultivo da cana, que possibilitem a colheita mecanizada, não causem 

diretamente o desmatamento, nem concorram diretamente com a produção de alimentos.  

Por outro lado, o fato do ZAE da cana não estabelecer restrições para as usinas em 

operação que já tenham obtido licença ambiental nas áreas de restrição, principalmente as 

situadas no Bioma Amazônia e Bioma Pantanal, não há garantia de proteção integral destes 

biomas. 

Outro ponto, que revela a fragilidade do ZAE da cana de ser capaz de proteger 

totalmente estes biomas, é que a sua aplicação isolada é insuficiente para controlar os 

impactos indiretos associados aos deslocamentos de outras culturas substituídas pela cana  

Isso indica a necessidade de se investir em estudos para elaboração de ZAE para pecuária, 

soja, milho e laranja, que são culturas tradicionalmente substituídas pela cana. 

A expansão da produção de etanol traz consigo a potencial expansão e comercialização 

da energia gerada a partir do bagaço.  Investimentos em tecnologia e em infraestrutura 

capazes de garantir o aproveitamento do potencial de energia excedente gerada pela 

queima do bagaço trazem vantagens competitivas para o setor e gera benefícios para o 

país, que possui demanda crescente de energia.  

Mesmo havendo mecanismos regulatórios que abrangem os principais impactos 

ambientais associados à produção do etanol, as dimensões geográficas do Brasil associadas 

à infraestrutura deficiente dos órgãos ambientais os tornam incapazes de garantir a 

expansão ambientalmente adequada da produção de etanol.  Diante disso, torna-se, cada 

vez mais, necessária a utilização de instrumentos de gestão integrados capazes de 

promover soluções conjuntas entre o setor público e o privado. 

Iniciativas como o Protocolo Agroambiental são um bom exemplo de integração entre 

políticas públicas e a gestão ambiental nas empresas.  Além disso, este protocolo é hoje 

uma indicação de que o setor reconhece a necessidade de se ter um processo capaz de 

identificar unidades produtivas que respeitam as questões sociais e ambientais. 

Neste sentido, o programa de certificação brasileiro do etanol pode ser um importante 

instrumento integrador capaz de influenciar políticas públicas e privadas quanto a padrões 

de desempenho ambiental e social.  Para tal, ele deve conter critérios e indicadores claros e 
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economicamente viáveis, que possam nortear o modelo de produção mais adequado do 

ponto de vista socioambiental e dos padrões de qualidade do produto, além de buscar que 

os mesmos sejam reconhecidos por sistemas internacionais, principalmente por aqueles 

atuantes nos mercados consumidores do etanol brasileiro.  

Os gargalos na expansão da produção de etanol no Brasil foram considerados como 

sendo as condições impostas pelos condicionantes ambientais, representados pelos próprios 

impactos ambientais, pelos mecanismos legais e regulatórios e por requisitos dos processos 

de certificação existentes. 

Este estudo apontou os principais gargalos no processo de expansão da produção de 

etanol.  A fragilidade do ZAE para controlar e inibir o impactos indiretos da expansão da 

cana, os altos investimentos para viabilizar a mecanização do corte da cana, assim como a 

redução dos empregos temporários na colheita são os principais gargalos associados à fase 

agrícola. 

Na fase industrial, os principais gargalos estão associados à geração de resíduos. Com 

relação à vinhaça, é necessário expandir os procedimentos de controle de aplicação no solo 

para outros estados, além do Estado de São Paulo.  E investir no desenvolvimento de 

tecnologias para redução da geração da vinhaça na destilação.   

Com relação à geração do bagaço, o principal gargalo é representado pela necessidade 

de investimento em tecnologias para aumentar a eficiência do uso do bagaço e do 

aproveitamento da palha da cana. 

Os condicionantes ambientais avaliados neste estudo já vêm influenciando o 

comportamento do setor sucroalcooleiro. Com a perspectiva da expansão da produção de 

etanol e da entrada de investidores internacionais no setor, aumenta a expectativa de 

implementação da certificação e criação de um selo socioambiental para o etanol.   

A tendência é de que somente permaneçam competitivas as empresas que além de 

demonstrarem capacitação técnica e alta produtividade para produção de etanol, e que 

também sejam capazes de cumprirem às leis trabalhistas, de remuneração, de saúde, 

segurança do trabalho e meio ambiente, além de implementarem as melhores práticas 

ambientais.  Isto será, seguramente, uma imposição para a inserção do etanol brasileiro no 

mercado internacional. 
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5.2. Recomendações de Futuros Trabalhos 

 

Ao longo da elaboração desta dissertação, foi possível identificar trabalhos que 

necessitam ser atualizados ou até mesmo desenvolvidos com o objetivo de detalhar ou 

aprofundar o entendimento sobre os condicionantes ambientais na produção de etanol no 

Brasil. 

Com relação ao consumo de água na fase industrial, embora haja um consenso de que a 

usina é caracterizada pelo elevado consumo, não foram encontrados estudos quantitativos 

recentes.  Referências bibliográficas diversas apontam para um único levantamento 

realizado na década de 90 e apresentado por Elia Neto, A. (2008). Diante disso, seria 

interessante fazer um novo estudo que quantificasse o consumo de água em usinas novas e 

antigas, com o objetivo de avaliar, comparativamente ao trabalho do Elia Neto, os 

resultados das ações de redução do consumo de água no setor. 

A crescente preocupação mundial com relação à origem dos biocombustíveis, aliada à 

fragilidade do ZAE da cana de conseguir medir a extensão do impacto indireto do avanço 

da cana no desmatamento e na competição com a cultura de alimentos, aponta para a 

necessidade de se desenvolver estudos de zoneamento agroecológico para as principais 

culturas substituídas pela cana, tais como pecuária, soja, milho e laranja. 

Os estudos do ZAE da cana indicam que a expansão da produção ocorrerá nos estados 

de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, além de São Paulo. A 

avaliação dos mecanismos legais e regulatórios específicos destes estados seria interessante 

e complementaria este estudo. 

Com o objetivo de avaliar os condicionantes ambientais na produção de etanol, este 

estudo tentou identificar os principais gargalos para a expansão da produção nos próximos 

anos.  Uma avaliação econômica abrangendo os investimentos e custos de implementação 

das ações para eliminar estes gargalos complementaria este estudo, tornando a análise 

quantitativa. 
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