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tendências futuras dos riscos e oportunidades do desenvolvimento do etanol como 

principal combustível líquido renovável. Nesse contexto, e à luz da experiência 

internacional de países nos quais há uma tradição de planejamento setorial, a 

Avaliação Ambiental Estratégica demonstra ser o instrumento de gestão ambiental 

pública mais adequado para considerar a variável ambiental já na etapa de 

planejamento do setor sucroalcooleiro, sendo esta uma necessidade que se 

evidenciou mais fortemente no Brasil após a desregulamentação do setor. Verificou-

se, também, os principais conflitos que poderão emergir da produção de grandes 

excedentes para exportações, identificando indicadores que poderão ser utilizados. 

Por fim, propõe-se uma metodologia de AAE para a utilização no âmbito do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a fim de subsidiar a tomada de decisão para 

uma produção mais sustentável. 
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sector in Brazil. The conflicts that may emerge from large ethanol production surpluses 
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INTRODUÇÃO 

A utilização do etanol no Brasil remonta ao início da década de 20, mas ganhou maior 

importância a partir de 1975 com o lançamento do PROÁLCOOL em meio ao primeiro 

choque no petróleo. Seu objetivo principal era diminuir as importações brasileiras de 

petróleo após a crise energética mundial que quadruplicou os preços do petróleo, 

gerando fortes déficits em conta corrente. De 1975 a 1979, o programa começou 

aumentando a mistura de etanol na gasolina. Em sua segunda fase, de 1979 a 1985, o 

programa evoluiu e passou a fomentar o uso do etanol como combustível principal 

com carros movidos a álcool, aumentando substancialmente sua participação na 

matriz energética nacional. 

A partir da segunda metade da década de 80, alguns problemas começaram a afetar a 

credibilidade do programa. Com a dificuldade dos produtores para suprir a aquecida 

demanda por etanol combinado com o contra choque do petróleo, que baixou os 

preços do barril, o combustível deixou de ser competitivo com a gasolina. Além disso, 

os planos econômicos que priorizavam o controle da inflação e do déficit público 

fizeram com que o governo federal diminuísse os subsídios para os produtores, 

culminando, ao final da década, com uma crise de abastecimento que afetou 

mortalmente o programa. Sem perspectiva de continuidade, o programa passou 

gradualmente ao esquecimento que culminou na saída do Estado durante a década de 

90 com uma forte desregulamentação do setor sucroalcooleiro. Dessa forma, o etanol 

ficou renegado ao segundo plano até o início do século XXI. 

Depois de longos anos sem perspectiva, a partir de 2003, a percepção negativa ao 

etanol começou a diminuir com o advento dos carros biocombustíveis, ou seja, com 

tecnologia flex-fuel. Com ela, os carros podem andar tanto com gasolina quanto etanol 

e com qualquer proporção dos dois. Auxiliado pelos altos preços do petróleo no 

mercado internacional, pelas diferenças de tributação da gasolina e do etanol e pelas 

reduções de custos dos produtores no mercado interno, o etanol hidratado passou a 

ser competitivo diante da gasolina, em particular durante o período de safra da cana-

de-açúcar. Na atual perspectiva, o poder de barganha do consumidor aumentou 

devido à flexibilidade de utilização dos dois combustíveis, não ficando assim, 

vulnerável às variações dos preços e da oferta, se tornando o principal atrativo do 

produto. 

A importância do etanol combustível transcendeu as fronteiras brasileiras e agora 

ganha importância no cenário mundial. Os crescentes preços do barril de petróleo 
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(ultrapassando US$ 100 o barril) e o aumento da preocupação mundial com as 

questões ambientais, em especial no que se refere às mudanças climáticas globais, 

vêm estimulando a busca por energias alternativas ao petróleo que sejam renováveis, 

como a biomassa, a hidroeletricidade, a eólica e a solar.  

As energias renováveis vêm ganhando importância, pois possuem a capacidade de 

substituir, pelo menos em parte, as energias de origem fóssil e por serem menos 

poluentes. Com o sucesso do etanol como combustível de uso em grande escala, 

diversos países começaram a se interessar na mistura etanol-gasolina (gasohol) com 

o objetivo de reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa no setor de 

transportes, além de diminuir a dependência por petróleo. 

Todos esses movimentos internacionais somados à competitividade do etanol 

brasileiro frente aos preços do petróleo despertaram os integrantes do setor 

sucroalcooleiro para as oportunidades de exportação do combustível. Paralelamente 

começou o movimento de pressão política e econômica para uma atuação mais 

contundente do governo federal que auxilie na expansão da produção, com melhoria 

da infra-estrutura de escoamento, e na promoção do combustível no mercado 

internacional. 

Vislumbrando os benefícios para uma transição da Matriz Energética brasileira rumo a 

uma maior participação da energia renovável somado à oportunidade de ganhos para 

a política econômica baseada em altos superávits primários (dependem diretamente 

de uma balança comercial consistentemente positiva), a partir de 2005 o Governo 

Federal começou a direcionar esforços para a promoção internacional não só do 

etanol, mas dos biocombustíveis, como uma contribuição brasileira para a diminuição 

das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). 

A análise dos dados disponíveis sobre a evolução dos mercados interno e externo 

revela que a indústria sucroalcooleira se desenvolverá muito nos próximos anos. O 

avanço de novas tecnologias favorecerá o aumento da produtividade agrícola e 

industrial, aumentando a oferta do produto e a garantia de seu abastecimento. No 

entanto, para consolidar o mercado do etanol em escala mundial, como quer o 

governo brasileiro, há a necessidade de transformá-lo em uma commodity reduzindo, 

assim, os riscos de desabastecimento. É justamente nesse sentido que surgem os 

acordos internacionais para o intercâmbio de tecnologias. 
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Enquanto as discussões internacionais giravam em torno do uso pontual dos 

biocombustíveis, o debate não gerava conflitos tão graves com o meio ambiente. 

Quando começou a ser cogitado o uso dos biocombustíveis em escala global, como 

alternativa aos combustíveis de origem fóssil, inúmeros questionamentos quanto a sua 

viabilidade, disponibilidade de terras para a produção, os conflitos entre a produção de 

alimentos e energia, além das tensões sociais nas áreas rurais do país. Outro ponto 

que ganha destaque está vinculado às condições de trabalho nas usinas. O corte da 

cana é considerado por muitos uma das profissões mais degradantes por envolver, 

geralmente, péssimas condições de trabalho. Denúncias de trabalho escravo e mortes 

no campo são vinculadas em meios de comunicação e ajudam a corroborar as 

desconfianças sobre a produção do etanol no Brasil (ALVES, 2005; FUNDACENTRO, 

2004, 2005). 

Nesse embate, a eficácia do uso do etanol é confrontada ao seu modelo de produção. 

Algumas opiniões dão conta de que apesar do combustível ser limpo, ele perde seu 

caráter ambiental positivo por conta do seu modelo de produção, que pode causar 

sérios impactos ambientais e sociais negativos. Nesse sentido, há opiniões de que o 

crescimento acentuado da demanda mundial por etanol poderá agravar os conflitos já 

existentes nas áreas produtoras e disseminá-los para novas regiões (BETTO, 2007; 

SACHS, 2007). 

Em nível internacional, um dos principais questionamentos realizado por 

ambientalistas e chefes de estado (Fidel Castro e Hugo Chaves em LIBERATION, 

2007) ao uso dos biocombustíveis em escala global está vinculado aos riscos à 

segurança alimentar em função da substituição da produção dos alimentos por 

biocombustíveis. Para o caso específico do etanol, além desse questionamento, a 

expansão das áreas de produção gera preocupações quanto aos riscos de 

desmatamento da Amazônia que, apesar de estar longe da área de produção, poderia 

sofrer pressões indiretas da pecuária ou da produção de grãos que seria deslocada 

por causa do crescimento da cana-de-açúcar.  

Diante desses questionamentos de entidades nacionais e internacionais e percebendo 

que a continuidade desses problemas poderia afetar a credibilidade do etanol, o 

Governo brasileiro, através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

resolveu adotar dois instrumentos de estímulo a uma produção mais sustentável: a 

criação de um selo estatal de certificação da produção do etanol, visando atestar as 

boas práticas do setor, e a elaboração de um Zoneamento Agroecológico que 

determinará quais as áreas possíveis para a expansão da produção. Com a 
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certificação, o governo buscará atestar que o combustível exportado não será 

produzido com a exploração do trabalho escravo nem com práticas ambientais 

danosas. Já com o zoneamento, o governo buscará dar garantias de que a Amazônia 

e o Pantanal (além de áreas protegidas) não serão ocupados pela expansão da cana. 

A eficácia desses instrumentos não pode ser medida, pois até a presente data, eles 

ainda não foram finalizados. No entanto, já existem questionamentos sobre a eficácia 

de sua aplicação. Não se sabe qual será a aceitabilidade internacional de um 

certificado dado pelo governo brasileiro de que as usinas estão produzindo de acordo 

com as normas legais. Já pelo lado do Zoneamento sabe-se que tais estudos não 

levam em conta as questões sociais e ambientais na determinação das áreas de 

expansão de atividades agrícolas. Caso tais instrumentos não atendam às 

expectativas dos agentes externos, há o risco de que exportações brasileiras não 

cumpram as expectativas do governo.  

As discussões dos riscos e oportunidades para a expansão do etanol no Brasil 

levantam a necessidade de integração da dimensão ambiental no planejamento da 

política setorial do setor sucroalcooleiro, seguindo inclusive a diretriz da atual política 

ambiental do Governo Federal. Além disso, essas discussões evidenciam a 

necessidade da ampliação do debate acerca da apropriação do uso dos recursos 

ambientais e do território.  

Considerando tal contexto, essa dissertação tem como objetivo geral adaptar a 

metodologia de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) como instrumento de 

planejamento para a expansão da produção do etanol no Brasil, com base nas 

prioridades identificadas por uma avaliação ambiental estratégica preliminar. Com a 

AAE espera-se a inclusão da dimensão ambiental no processo de planejamento 

visando à adaptação das políticas públicas às novas preocupações emergentes do 

debate ambiental mundial.  

A hipótese adotada foi que apesar do etanol ter tido uma evolução dos aspectos 

ambientais, ainda resistem diversas ameaças à produção sustentável do combustível 

e que a AAE é o instrumento de planejamento que auxiliará na solução dos problemas 

de sustentabilidade da expansão da produção do etanol no Brasil. 

Na metodologia utilizada buscou-se, primeiramente, apresentar o conceito da 

Avaliação Ambiental Estratégica, com a caracterização de seu potencial e dos casos 

de sucesso da sua aplicação em âmbito internacional e mundial. Na seqüência, 
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buscou-se aplicar este instrumento de forma preliminar ao tema de estudo com o 

intuito de sinalizar os pontos que devem ser estudados, verificando-se o potencial do 

instrumento em solucionar os impactos negativos oriundos da expansão da produção 

do etanol no Brasil. Na seqüência, conclui-se sobre os benefícios para a 

sustentabilidade da expansão da produção com a adoção do estudo e propõe-se uma 

metodologia com as adaptações requeridas para a realização de uma AAE completa.  

Na tentativa de abordar as questões relacionadas anteriormente, o presente trabalho 

foi dividido em cinco capítulos. O capítulo I trata da evolução histórica do etanol como 

combustível até os dias atuais, buscando identificar as variáveis externas e internas 

responsáveis pelo sucesso da utilização do combustível em grande escala. No 

capítulo II são apresentados os objetivos, definições e principais metodologias de AAE 

utilizadas no Brasil e no mundo. Em seqüência são apresentados alguns casos 

relevantes de aplicação da AAE na agricultura no Reino Unido e no Canadá onde 

foram identificados ao longo da pesquisa casos semelhantes de aplicação da AAE à 

expansão da agricultura. Como no Brasil ainda não há notícia de uso da AAE para a 

agricultura, buscou-se exemplos de aplicação do instrumento em outras áreas 

tentando entender como se comporta o instrumento no ambiente institucional 

brasileiro. Ao fim do capítulo desenvolveu-se uma análise crítica e a avaliação das 

oportunidades institucionais para a aplicação do instrumento, dando insumos para sua 

adaptação à expansão do etanol no Brasil.  

Nos capítulos III e IV é realizada uma Avaliação Ambiental Estratégica preliminar com 

o intuito de priorizar os conflitos que emergem da atual produção de etanol, chamados 

de fatores críticos, a serem avaliados por um estudo de AAE completo. Mais 

especificamente, no Capítulo III é feita uma avaliação ambiental da situação atual de 

produção do etanol, onde serão priorizados os fatores críticos. No Capítulo IV, foram 

identificados os cenários de expansão do etanol no Brasil pertinentes à aplicação da 

AAE para a expansão do etanol no Brasil. Na seqüência foi realizada uma avaliação 

ambiental desses cenários frente aos fatores críticos identificados, utilizando-se 

indicadores específicos para cada fator crítico, finalizando a aplicação da AAE ao 

tema. No capítulo V, foi feita uma conclusão com base em subsídios fornecidos pela 

AAE preliminar para auxiliar a atingir uma sustentabilidade ambiental da expansão da 

produção de etanol, demonstrando o potencial de aplicação da AAE para este tema. 

Por fim, foi elaborada uma proposta metodológica para utilização do instrumento de 

forma completa. 
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CAPÍTULO 1 – PROGRAMA NACIONAL DE ÁLCOOL 

O ponto de partida é o entendimento de como ocorreu a dinâmica evolução do setor 

sucroalcooleiro. Nessa fase, buscou-se identificar quais os fatores externos 

(conjuntura internacional) e internos (políticas públicas) que fomentaram ou 

desestimularam o uso do etanol como combustível veicular. Apesar das citações de 

que o setor instalou-se no país ainda no período de colônia, o marco inicial da análise 

histórica é o Programa Nacional do Álcool (PROÁLCOOL) no qual foi dividido em 

quatro etapas: a primeira entre 1975 e 1979 caracterizada pelos dois choques do 

petróleo; a segunda, entre 1980 e 1990, com o ápice do programa; a terceira entre 

1991 e 2003, com o declínio e estagnação do programa e posterior 

desregulamentação do setor; e “quarta fase”, podendo ser considerado como um 

“PROÁLCOOL II”, com intervenções governamentais pequenas, o surgimento de 

novas tecnologias, o crescimento da preocupação ambiental por causa da 

intensificação do efeito estufa e uma consistente alta do petróleo, chegando a 

patamares superiores aos valores do segundo choque do petróleo. 

Depois será realizada uma breve caracterização da produção atual e dos mercados 

consumidores interno e externo. Essa caracterização serve como base para a 

determinação do contexto e das bases iniciais para a avaliação ambiental preliminar 

que será realizada no capítulo III da dissertação. 

1.1. Evolução Histórica 

A análise histórica do setor sucroalcooleiro revela uma forte participação estatal desde 

os tempos de colônia, sempre interferindo direta ou indiretamente, seja regulando 

preços e cotas de produção, ou nas relações entre usineiros, fornecedores de cana e 

trabalhadores em geral. Também se depreende que desde o início do século XX, o 

setor enfrentou inúmeras crises de superprodução e queda de preços, além de 

períodos de grande prosperidade em função das elevadas das cotações do petróleo e 

do açúcar nos mercados internacionais (SCOPINHO, 2003 apud GONÇALVES, 2005). 

A Figura 1 a seguir mostra os principais acontecimentos ao longo do desenvolvimento 

do etanol como combustível automotivo no Brasil. 
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Figura 1 – Principais fases de desenvolvimento do etanol como combustível  
automotor 

Fonte: Elaboração Própria 

Apesar do uso do álcool combustível como mistura oxidante da gasolina ter iniciado 

em 1919, fato que foi considerado como o primeiro grande marco da história do setor 

foi com a criação do Instituto do Açúcar e Álcool (IAA) em 1933, órgão governamental 

responsável por dirigir, controlar e fomentar a produção sucroalcooleira em todo o 

território brasileiro. O órgão foi responsável por diminuir as constantes tensões 

históricas entre os usineiros e os fornecedores de cana através de diversas leis de 

caráter intervencionistas (QUEDA, 1972 apud GONÇALVES, 2005). 

No período pós-guerra, o Brasil teve um forte crescimento da indústria açucareira em 

função do processo de industrialização brasileiro, levando a indústria a grandes 

excedentes de açúcar. Nesse momento, o Brasil se deparou com uma grande 

possibilidade de fortalecer suas exportações para o crescente, e já enorme, mercado 

americano que, além disso, queria desbancar o açúcar cubano como medida de 

retaliação à revolução de 1959 (LIMA/COPPE/UFRJ, 2001). 

Com uma demanda crescente e os altos preços do açúcar no mercado internacional, 

em 1971, o governo brasileiro lançou dois programas de estímulo ao aumento da 

capacidade produtiva. O Programa de Racionalização da Agroindústria Canavieira 

buscou modernizar o setor concedendo linhas de crédito para a aquisição de novos 
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implementos agrícolas e terras, buscando, dessa forma, um aumento da produtividade 

das unidades já instaladas. A maior parte das unidades que passaram por essa 

reestruturação estava localizada na região Centro-Sul do Brasil, mais precisamente 

em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Aliado ao segundo programa, o 

Planalsucar, ou Programa de Melhoramento Genético da Cana, a oferta de cana teve 

uma explosão acima das expectativas governamentais. No entanto, tais ganhos de 

produtividade culminaram com uma sustentada queda nos preços do açúcar no 

mercado internacional, levando a uma crise de superprodução, gerando uma forte 

ociosidade do setor (GONÇALVES, 2005). 

O primeiro choque do petróleo, em 1973, causou desequilíbrio na balança comercial 

brasileira em função do forte aumento dos preços do petróleo no mercado 

internacional, combinado com uma grande dependência brasileira por esse insumo. 

Nesse período, o Brasil importava aproximadamente 80% de petróleo e suas 

despesas passaram de US$ 6,2 bilhões, em 1973, para US$ 12,6 bilhões em 1974, 

gerando um déficit em conta corrente de US$ 4,7 bilhões (BAER, 1996). 

A oportunidade de diminuir substancialmente o déficit no balanço de pagamentos 

aliado com o forte lobby do setor sucroalcooleiro que estava com uma grande 

capacidade ociosa, em função da última crise de superprodução, levou o governo a 

criar, em novembro de 1975 e no contexto do II Programa Nacional de 

Desenvolvimento (PND), um programa específico para estímulo da produção de álcool 

no Brasil, chamado de Programa Nacional do Álcool - PROÁLCOOL.  

Nesse sentido, o PROÁLCOOL surge no contexto de uma crise energética deflagrada 

pelos altos preços do petróleo, onde o governo militar tomou para si a 

responsabilidade de reverter o modelo de desenvolvimento baseado na dependência 

externa, principalmente de energia. A nova matriz energética começou a surgir sob 3 

pilares fundamentais: prospecção e exploração nacional de petróleo; forte expansão 

da geração de energia primária hidráulica; e alternativas para substituir três 

importantes derivados de petróleo: o óleo diesel (PROOLEO), óleo combustível 

(PROCARVÃO) e a gasolina (PROÁLCOOL). Cabe ressaltar que não somente o 

choque do petróleo, mas ele combinado com os baixos preços do açúcar no mercado 

internacional gerando grande capacidade ociosa, alicerçada por uma estratégia 

governamental de buscar autonomia energética impulsionou o programa 

(SCANDIFFIO, 2005). 
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O Programa Nacional do Álcool foi criado em 14 de novembro de 1975 pelo Decreto 

Lei nº. 76.793, com o intuito de estimular a produção do álcool visando o atendimento 

da demanda interna. Para ele, foram destacados cinco objetivos básicos: a) economia 

de divisas pela redução da importação de petróleo para a produção de gasolina e 

derivados; b) redução das disparidades regionais de renda mediante o crescimento da 

produção para diferentes regiões com baixa ocupação produtiva. A solução para isso 

viria do desenvolvimento do álcool da mandioca que seria produzida 

predominantemente pelos pequenos agricultores. Como se sabe, tal matéria-prima 

não se mostrou viável economicamente; c) Redução das disparidades individuais visto 

que os empregos gerados teriam uma maior remuneração que em outros setores 

agrícolas; d) maior crescimento da renda no interior visto que o programa traria uma 

maior ocupação para um grande contingente de mão-de-obra ociosa; e e) expansão 

da indústria de bens de capital ligada à cadeia produtiva do setor (GONÇALVES, 

2005).  

Estabeleceu-se, portanto, que a expansão da produção para atender esse novo 

mercado seria realizado preferencialmente por destilarias anexas (acopladas às 

usinas), que teriam financiamentos subsidiados por entidades federais de crédito. No 

entanto, o que se viu foi uma forte expansão tanto das destilarias autônomas quanto 

anexas. Entre 1975 e 1982, foram aprovados 383 projetos industriais, sendo 175 de 

destilarias anexas e 208 autônomas, destacando que grande parte das autônomas 

ficou localizada na região Centro-Sul (42%). Cabe destacar que São Paulo ficou com 

82% do total de projetos de destilarias autônomas do programa (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Destilarias implantadas nas duas macro-regiões nacionais 
(1975-1982)  

Anexas Autônomas 
Ano Total 

N-NE C-S (SP) Total N-NE C-S (SP) Total 

1975/1976 69 16 30 (28) 46 8 15 (5) 23 

1977 40 7 18 (14) 25 7 8 (3) 15 

1978 61 13 28 (22) 41 3 17 (9) 20 

1979 39 14 10 (4) 24 8 7 (6) 15 

1980 95 4 23 (14) 27 14 54 (26) 68 

1981 56 3 6 (5) 9 4 43 (18) 47 

1982 23 0 3 (3) 3 2 18 (5) 20 

Total 383 57 118 (90) 175 46 162 (132) 208 

 
Fonte: SCANDIFFIO (2004) 

Todo o suporte governamental possibilitou uma vasta ampliação da estrutura produtiva 

já existente, principalmente no interior de SP. Isso fortaleceu a já tradicional estrutura 

da agroindústria canavieira, baseada na produção integrada, nas grandes 

propriedades fundiárias e no grande paternalismo estatal (GONÇALVES, 2005). 

De acordo com PAIXÃO (1995), logo no início do programa surgiu uma série de 

problemas ambientais nas regiões produtoras, principalmente no que tange ao 

gerenciamento de resíduos da produção de álcool. Houve notícias de que o principal 

resíduo, a vinhaça, era lançada diretamente em mananciais das regiões produtoras, 

causando fortes impactos principalmente no interior paulista, que tinha a maior 

concentração de destilarias. No entanto, a não priorização das questões ambientais 

fez com que o julgamento do programa fosse somente por seus indicadores 

econômicos e de geração de empregos. Por esse ângulo, o PROÁLCOOL apresentou 

resultados socioeconômicos significativos. Entre 1975 e 1979, a produção brasileira de 

álcool teve um crescimento de 530%, a área colhida aumentou em 1.969 mil hectares, 

além de um relevante aumento na oferta de empregos no campo.  

Segundo SCOPINHO (2003, apud GONÇALVES, 2005) apesar dos consistentes 

indicadores econômicos, o crescimento do setor sucroalcooleiro acentuou as 

desigualdades sociais no estado de SP. Dentre os principais problemas encontrados 

destaca-se a redução do Plantio de gêneros alimentícios, a concentração de terras e 

de renda no campo, o crescimento da utilização do trabalho sazonal, intensificação e 

alteração dos fluxos migratórios, aceleração do êxodo rural e da favelização. 
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Novamente no ano de 1979 a conjuntura internacional influenciou diretamente no 

destino do álcool combustível. Com o segundo choque do petróleo, agora em meio à 

guerra entre Irã e Iraque, os preços do petróleo saltaram para patamares elevados 

(Figura 2), se mantendo por toda a primeira metade da década de 80. A Balança 

Comercial brasileira volta a ter desequilibro. Ao mesmo tempo, o Governo Norte 

Americano promove uma forte alta dos juros, ampliando drasticamente a dívida 

externa de países como o Brasil. Esses acontecimentos somados às medidas de 

intervenção governamental estabelecidas na primeira crise internacional do petróleo, 

influenciaram o governo brasileiro a estimular ainda mais o PROÁLCOOL 

(SCANDIFFIO, 2004). 
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Figura 2 – Evolução dos Preços do Petróleo em valores nominais e reais  
(1970-2008)  

Fonte: OPEP (2006, 2008) 
* Até outubro de 1974: considerado o preço com ponderação de 93% do tipo Arab light; Entre Novembro 

de 1974 e Dezembro de 1981: preços oficiais do tipo Arab light; A partir de 1982 passou a ser utilizado o 

preço da cesta de referência1. 

** Para cálculo dos valores reais, a OPEP utilizou a inflação para os consumidores dos EUA e dos países 

do acordo de Geneva.  

                                                 
1 Cesta de referência da OPEP é formada pelos preços do petróleo dos seguintes países: 
Saharan Blend (Argélia), Girassol (Angola), Minas (Indonésia), Iran Heavy (República Islâmica 
do Irã), Basra Light (Iraque), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Líbia), Bonny Light (Nigéria), 
Qatar Marine (Catar), Arab Light (Arábia Saudita), Murban (UAE) e BCF 17 (Venezuela) 
(OPEP, 2006) 
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Nesse mesmo ano, o governo anuncia a segunda etapa do PROÁLCOOL elevando o 

patamar do combustível não somente como uma mistura à gasolina, mas como 

combustível propriamente dito, o álcool hidratado.  

Na segunda fase do programa, SHIKIDA (1998) relata que houve três conjuntos de 

medidas, incluindo desde a indústria de bens de capital até o consumidor final. O 

primeiro conjunto foi no âmbito da agroindústria que passou a ter foco na produção de 

álcool hidratado em destilarias autônomas, não mais o anidro de destilarias em anexo. 

Enquanto na primeira fase o estímulo fez com que a produção de álcool anidro 

crescesse 1200%, na segunda fase o álcool hidratado teve um crescimento de 1300% 

(Tabela 2). 

Tabela 2 – Produção Nacional de Álcool Combustível (mil m3) 1959/60 a 1989/90  

Safra Hidratado % total Anidro % total Total 

59/60 169,8 36,0 302,1 64,0 472,0 

69/70 361,1 78,2 100,4 21,8 461,6 

79/80 683,1 20,1 2.713,3 79,9 3.396,4 

80/81 1.602,3 43,2 2.104,0 56,8 3.706,4 

81/82 2.787,0 65,7 1.453,1 34,3 4.240,1 

82/83 2.273,6 39,0 3.549,4 61,0 5.823,0 

83/84 5.394,7 68,6 2.469,4 31,4 7.864,2 

84/85 7.148,9 77,3 2.102,6 22,7 9.251,6 

85/86 8.621,1 72,9 3.199,6 27,1 11.820,7 

86/87 8.343,2 79,4 2.163,4 20,6 10.506,7 

87/88 9.475,9 82,7 1.982,4 17,3 11.458,3 

88/89 9.991,2 85,3 1.726,3 14,7 11.717,5 

89/90 10.579,4 88,7 1.350,5 11,3 11.929,9 

Fonte: SCANDIFFIO (2004); MAPA (2007). 

O segundo foi no âmbito do Estado. Além de a Petrobrás continuar responsável pela 

comercialização, diminuindo os riscos dos produtores, pois garantia a compra e dividia 

os custos de estocagem, o governo adotou medidas de estímulo para a compra de 

carros movidos a 100% de álcool hidratado. Redução dos impostos para veículos 

privados dessa natureza, isenção de IPI para táxis a álcool, estabelecimento de limite 

do preço do álcool hidratado em 65% do preço da gasolina. O terceiro conjunto teve 

como foco as indústrias de máquinas e equipamentos voltados para a cadeia produtiva 

do álcool combustível e para a indústria automobilística (SHIKIDA, 1998). 
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Esse conjunto de medidas fez com que a produção de álcool atingisse um pico de 11,8 

bilhões de litros na safra de 85/86, superando a meta inicial do governo em 14%. Do 

mesmo modo, a proporção das vendas de automóveis a ciclo Otto movidos a álcool 

saltou de 0,46% em 1979, para 76,0% em 1986 (PAIXÃO, 1995) (Tabela 3). 

Tabela 3 – Participação dos carros a álcool sobre o total nacional (%) 1980/1990  

Produção de carros a álcool Vendas de carro a álcool 
Frota de carros 

a álcool 

Ano 
Automóveis 

(passeio) 

Automóveis + 

comerciais 

leves 

Automóveis 

(passeio) 

Automóveis + 

comerciais 

leves 

Milhares 

Unidades 

1980 25,6 21,8 23,0 24,5 165,0 

1985 75,5 66,4 75,7 84,8 2.083,6 

1986 76,0 66,1 71,5 80,4 2.759,5 

1989 47,3 39,1 45,4 52,4 4.110,7 

1990 10,8 9,1 15,2 11,4 4.220,4 

Fonte: SCANDIFFIO (2004) 

No que tange a disposição geográfica da produção, cabe ressaltar que nessa segunda 

fase houve um fortalecimento da produção em estados já tradicionais nesse 

segmento, como São Paulo e Rio de Janeiro, no Sudeste, Alagoas e Pernambuco, no 

Nordeste. Além disso, houve um outro vetor de crescimento para os estados de Minas 

Gerais, Paraná, Paraíba e Rio Grande do Norte (SHIKIDA et al., 1999). 

Diferente do que aconteceu para a primeira fase, a segunda incorporou nos seus 

objetivos básicos as questões ambientais. Dessa maneira, o planejamento para a 

entrada de novas áreas teve como subsídio um zoneamento agrícola a fim de evitar a 

substituição de culturas alimentares. Outra importante preocupação foi quanto ao 

controle da poluição ocasionada por resíduos da produção de álcool, principalmente o 

vinhoto. Além disso, houve uma forte preocupação com a poluição atmosférica das 

cidades. Tal argumento ganhou grande relevância principalmente por força de uma 

estratégia de propaganda do setor ao buscar fortalecer os benefícios da utilização do 

álcool (GONÇALVES, 2005). 

Apesar de ter atingido suas metas iniciais, em suas duas fases o PROÁLCOOL 

apresenta resultados socioambientais controversos. Em balanço realizado por 

PAIXÃO (1995) constatou-se um crescimento da concentração fundiária nas regiões 
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produtoras. O crescimento das unidades produtoras e as maiores cotas de produção 

por unidade levaram a um desenvolvimento do mercado especulativo de terras nas 

regiões produtoras, expulsando os pequenos agricultores. Dessa forma, o 

PROÁLCOOL trouxe um crescimento da monocultura canavieira. Mesmo com um 

crescimento sobre as áreas de pastagens ou abandonadas, várias áreas produtoras 

de gêneros alimentícios foram afetadas pela monocultura da cana.  

Do ponto de vista ambiental, o autor sugere que apesar da redução da poluição nos 

centros urbanos, o programa gerou fortes impactos ambientais nas regiões produtoras, 

principalmente por causa das queimadas e da descarga de resíduos da produção nos 

rios. 

Com o decorrer da década de 80, o PROÁLCOOL começou a experimentar o início do 

seu declínio. Segundo SCANDIFFIO (2004), isso ocorreu em função da ausência de 

planejamento governamental sobre a oferta de combustível, levando a um desajuste 

entre a grande demanda criada pelos carros a álcool e a produção de álcool 

combustível. Enquanto a demanda crescia regularmente, a oferta parou de crescer a 

partir de 1985. No entanto, SANTOS (1993) ressalta que a conjuntura internacional, 

que outrora funcionou como promotora do “novo” combustível, inverteu sua lógica. 

A partir de 1986, o preço internacional do petróleo inverte sua tendência de alta, em 

evento chamado “contrachoque” do petróleo. Com isso, o preço da gasolina que servia 

de referência para o álcool hidratado, começou ganhar competitividade frente ao 

álcool. Já o crescimento da produção brasileira de petróleo diminuía regularmente a 

dependência externa pelo insumo importado. Após a importação representar 89,6% do 

consumo do país em 1979, em 1986 esse percentual caiu para 51,7% (Tabela 4). 

Além disso, os planos econômicos do governo priorizavam o controle da inflação e do 

déficit público. A suspensão de financiamentos subsidiados pelo governo para a 

ampliação das unidades produtoras sinalizou uma mudança de estratégia 

governamental onde o crescimento da produção deveria ser atingido pelo aumento da 

produtividade, e não com a abertura de novas unidades. 
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Tabela 4 – Produção nacional e importação de petróleo (103 tep) 
 

 1982 % 1984 % 1986 % 1988 % 1990 % 

Produção 13.338 24,4 23.172 41,7 29.433 49,3 28.488 46,5 32.550 53,8 

Importação 40.944 74,8 33.387 60,0 30.915 51,7 32.796 53,6 29.464 48,7 

Oferta Total 54.671  55.555  59.687  61.175  60.459  

Fonte: BEN (2006) 

Nos anos seguintes, a combinação dos fatores relatados acima fez com que a 

produção estagnasse, mantendo-se estável em 11 bilhões de litros entre as safras 

1985-86 e 1989-90. No mesmo período, a produção de açúcar manteve-se estável e 

suas exportações declinaram drasticamente.  

No entanto, enquanto a continuidade ou não do programa era discutida pelo governo, 

a partir de 1986 a Petrobrás acumulava um crescente déficit da conta álcool2. A 

Petrobrás, então, começou a retardar as compras de álcool aos produtores. Além 

disso, os produtores reclamavam da defasagem dos preços de venda de seu produto, 

determinado pelo antigo Conselho Nacional do Petróleo, reflexo da política de controle 

da inflação em época (SANTOS, 1993). 

A conseqüência imediata desses fatos é que na safra 1989-90, 28 destilarias 

autônomas financiadas pelo PROÁLCOOL quebraram. A partir daí, o que se viu foram 

movimentos articulados do setor sucroalcooleiro, com ameaças de greve e paralisação 

da produção, reivindicando melhor tratamento da Petrobrás.  

Nesse contexto, com crescimento desenfreado da demanda por álcool hidratado 

resultante de subsídios governamentais para a compra de carros a álcool combinado 

com a manutenção artificial dos preços do álcool a patamares competitivos com a 

gasolina e uma oferta em crise levou a uma crise de abastecimento na entressafra 

1989-90. Isso afetou diretamente na credibilidade do programa que, combinado com 

                                                 
2 Segundo CASTRO SANTOS (1987 apud SCANDIFFIO, 2004), esse deficit ocorreu porque o 
“congelamento de cinco meses, em 1985, do preço de venda ao consumidor [..]em decorrência 
de medidas anti-inflacionárias, enquanto o preço de aquisição ao produtor era determinado 
independentemente pelo IAA de acordo com os custos de produção [..]. Por outro lado, os 
excedentes crescentes da gasolina (cerca de 40% do total da produção de 1987) colocados no 
mercado internacional tenderão a encontrar o seu limite. A gasolina, além do mais, constituía-
se na maior fonte de receita líquida na comercialização interna de derivados de 
petróleo.Utilizada pela Petrobrás para financiar suas atividades de exploração de petróleo e 
subsidiar o consumo de derivados de relevância social, como a nafta e o GLP...” 
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os baixos preços da gasolina, levou a uma queda substancial nas vendas de veículos 

a álcool nos anos seguintes (SCANDIFFIO, 2004). 

A partir do Governo Collor, no início da década de 90, o Brasil começa a adotar o 

modelo de estado neoliberal consolidado pelo Consenso de Washington, cujas 

diretrizes principais convergem para a redução do papel do estado na economia e à 

abertura da economia para as exportações, importações e capital de risco. Nesse 

caso, o Estado passaria de um papel Estado-investidor, para um Estado-regulador e 

fiscal da economia. Essa transformação atinge alguns setores da economia, dentre 

eles, a produção de açúcar e álcool. Nesse sentido, vários setores da economia 

passaram por um processo de abertura comercial e de privatizações, aumentando sua 

competição e a busca pela eficiência, inclusive o canavieiro (MORAES, 1999). 

O processo de desregulamentação teve início com a extinção do IAA em 1990 e levou 

toda a década de 90 para ser finalizada. Com o seu fim, o planejamento e o controle 

do setor ficou a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidência da 

república e, posteriormente, o Conselho Interministerial do Álcool (CIMA). Ao longo da 

década, os órgãos paulatinamente foram retirando os mecanismos de planejamento e 

controle da produção. Em Maio de 1997, os preços do álcool anidro foram liberados, e 

em fevereiro de 1999 foi a vez dos preços do açúcar, da cana-de-açúcar e dos outros 

tipos de derivados. Com isso, a partir da safra 1998-99 nasce um novo modelo de 

relacionamento entre os produtores de cana-de-açúcar e os usineiros, no qual 

prevalecem as regras do livre mercado (SCANDIFFIO, 2004). 

Segundo BELIK et al. (2002), o processo de desregulamentação não foi pacífico, 

existindo vários conflitos entre os agentes. O antigo aparato, tão desejado por alguns 

empresários do setor, proporcionava garantias de venda realização de lucro por parte 

do empresariado. No entanto, para agravar a situação financeira das usinas, o preço 

do petróleo ao longo da década, manteve-se estável em patamares bem baixos 

(entorno de US$ 17 o barril).  

A crise de abastecimento de 1989 e o fim dos subsídios para a compra de carros 

movidos a álcool são apontados como os principais responsáveis pela reversão da 

preferência do consumidor pelos carros a álcool, deixando sua produção entre 1990 e 

início do Século XXI praticamente irrelevante, quando comparado com os de gasolina 

(FIGUEIRA, 2005). 
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Apesar das tentativas do governo em reativar o consumo de carros a álcool é somente 

a partir de março de 2003 que o setor sucroalcooleiro avistou uma mudança, com a 

entrada dos carros de ciclo Otto com tecnologia flexível (ou flex-fuel), o qual a partir de 

um único alimentador, aceita tanto álcool hidratado como gasolina ou qualquer mistura 

dos dois combustíveis. O veículo flex-fuel representa uma notável evolução 

tecnológica da indústria automotiva brasileira, a qual abre perspectivas para expansão 

consumo no mercado interno de etanol hidratado (BOSCH 2004 apud SCANDIFFIO, 

2004).  

Nesse início de século XXI, o mercado externo, que antes influenciava através dos 

preços do petróleo e do açúcar, ganha papel de consumidor de biocombustíveis. 

Diversos fatores convergentes apontam para uma forte retomada da produção de 

álcool combustível a patamares nunca antes imagináveis. No próximo item são 

caracterizados os estados atuais da oferta e demanda, internas e externas. 

1.2. Panorama Atual 

Atualmente, assim como em vários pontos da história do PROÁLCOOL, uma série de 

fatores conspira a favor da consolidação do etanol como alternativa complementar ao 

uso dos combustíveis fósseis e a diversificação da matriz energética brasileira e 

mundial. Esses fatores favoráveis são: 

 O aumento dos preços do petróleo no mercado internacional tende a ser 

estrutural como conseqüência da aproximação do pico de produção do 

petróleo. (UNICAMP, 2005)  

 Crescente reconhecimento do mundo das conseqüências ambientais devidas 

ao aquecimento global e sua relação direta com o consumo de combustíveis 

fósseis. Essa relação ficou mais bem consolidada com a divulgação do Quarto 

Relatório de Avaliação (Fourth Assessment Report) do Painel 

Intergovernamental de Mudanças do Clima (IPCC – International Panel of 

Climate Change) de 2007; 

 Ao longo dos anos, os custos de produção do álcool combustível de cana-de-

açúcar vêm ganhando competitividade frente aos custos do petróleo, 

atualmente em torno da metade do preço médio no mercado internacional. 

Portanto, mesmo que o preço do petróleo retome a seu patamar do início do 

século XXI, entre US$ 30 e 35 o barril, o preço do álcool brasileiro ainda seria 

competitivo (UNICAMP, 2005); 
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 Apesar dos principais mercados mundiais (Estados Unidos e Europa) ainda 

permanecerem fechados ao etanol brasileiro, alguns passos em torno do 

relaxamento das barreiras protecionistas têm acontecido. Além disso, países 

produtores de álcool da cana, como Índia e países do Caribe, ainda não são 

competitivos, embora já estejam realizando esforços para ampliar suas 

produções (IADB, 2007). 

 O Etanol da cana-de-açúcar é a melhor opção de biomassa energética em 

termos de produtividade por unidade de área e balanço energético. Enquanto 

o etanol do milho produzido nos Estados Unidos apresenta um balanço de 1,2 

a 1,4, o da cana-de-açúcar é pouco acima de 8 (UNICAMP, 2005). 

Demanda Interna 

A partir de 2003, o consumo interno começou a se recuperar primeiro em função da 

melhora do preço na bomba do etanol hidratado (relativo à gasolina) e depois pela 

entrada dos veículos flexíveis. Viu-se que essa nova tecnologia está mudando 

completamente o perfil da frota de veículos leves nos últimos anos (PIACENTE, 2006). 

Em 2004, a demanda por veículos bi-combustíveis mostrou grande aceitabilidade no 

mercado automobilístico, já que foram vendidas, naquele ano, 379,32 mil unidades 

movidas a etanol, das quais 328,3 mil na versão bi-combustível. A partir de junho de 

2005 as vendas desses veículos no Brasil ultrapassaram as vendas de veículos a 

gasolina, sendo que em dezembro aproximadamente 73% das vendas de veículos 

novos foram de veículos flex-fuel (Figura 3). Acima de qualquer projeção, o ano de 

2007 terminou com um volume de vendas um pouco maior que 1,857 milhões de 

unidades, ou 86,1% dos veículos leves vendidos (automóveis + comerciais leves). 
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Figura 3 – Vendas de Veículos Leves (Comercial + Passeio) no Brasil por tipo de 
combustível (2000-2007)  

Fonte: ANFAVEA (2006, 2008) 
* Não possui valores de dezembro de 2007. 

O novo perfil da demanda, com a entrada dos carros flex-fuel, permite que as regras 

de mercado, em função dos preços dos produtos substitutos, sejam sempre 

observadas. O que se criou foi uma relação de produtos substitutos entre o etanol e a 

gasolina, permitindo que o consumidor reaja imediatamente às oscilações dos preços.  

Conseqüência direta desse novo arranjo, a partir de 2003 o consumo de etanol 

hidratado vêm crescendo constantemente. De acordo com o BEN (2007), entre 2003 e 

2006 (3 anos de carros flex-fuel), o consumo de etanol hidratado teve um aumento de 

84% (3,2 bilhões de litros), passando de 3,8 bilhões para 7,0 bilhões em 2006 (Figura 

4). 
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Figura 4 – Evolução do consumo interno de etanol (Anidro e hidratado), 2000-
2007.  

Fonte: BEN (2007) 

Para responder a esse crescimento repentino da demanda interna, a oferta também 

teve que aumentar sua capacidade produtiva conforme veremos abaixo: 

Oferta Interna  

Segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na safra 

2006/2007, a cana-de-açúcar foi cultivada em 6,1 milhões de hectares, em todas as 

regiões geográficas do Brasil. No mesmo período atingiu uma produção de 474 

milhões de toneladas de cana onde 48% do volume colhido são utilizados como 

matéria-prima para o Etanol, e o restante para a produção de açúcar. Conclui-se, 

portanto, que a área para a produção de etanol corresponde a, aproximadamente, 3 

milhões de hectares.  

O sistema de produção envolve 387 usinas com uma diversificada variedade de 

produção (ANP, 2007) e seguindo a tendência de 30 anos, em 2006, a produção de 

cana ficou concentrada na região Centro-sul do país, mais especificamente no estado 

de São Paulo, responsável por cerca de 60% da produção nacional. A Tabela 5 abaixo 

mostra os 8 maiores estados produtores, responsáveis por 93% do volume colhido e 

89,6% da área de cana-de-açúcar cultivada no país: 
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Tabela 5 – Distribuição estadual da produção de cana no Brasil (Safra 2006/2007)  

Estados da 

Federação 

Área 

Colhida (mil 

ha) 

% em 

relação ao 

total 

nacional 

Quantidade 

Produzida 

(Milhões de t) 

% em 

relação ao 

total nacional 

Produtividade 

média (t/ha) 

SP 3.288,2 53,4 284,8 60,0 86,6 

PR 436,0 7,1 34,1 7,2 78,3 

MG 420,0 6,8 33,5 7,1 79,9 

AL 402,7 6,5 25,1 5,3 62,5 

PE 369,6 6,0 18,9 4,0 51,2 

GO 234,9 3,8 18,7 3,9 79,7 

MT 209,7 3,4 14,0 2,9 67,1 

MS 160,0 2,6 12,6 2,7 79,2 

Total dos 8 

estados 
5.521,1 89,6 441,7 93,0 - 

Outros 

estados 
642,1 10,4 33,1 7,0 - 

TOTAL 6.163,2  474,8  77,0 

Fonte: CONAB (2007) 

A concentração da produção também se reflete nos municípios produtores. De acordo 

com o IBGE, dos 3504 municípios produtores de cana-de-açúcar3, os 300 maiores são 

responsáveis por aproximadamente 75% da produção4, sendo que a maioria está 

concentrada em SP, valores estes similares aos encontrados por JBIC (2006) para o 

ano de 2002. Isso indica que a produção cresce mantendo o padrão concentrador 

(Tabela 6). 

 

 

 

 

                                                 
3 Considerados municípios com mais de 100 toneladas de produção no ano de 2006. 
4 Como existem divergências entre os dados da CONAB e do IBGE, por conta de diferenças 
metodológicas, o percentual em questão foi calculado com base na produção total apurada 
pelo IBGE na Pesquisa Agrícola Municipal de 2006, ou seja, aproximadamente 457,2 milhões 
de toneladas de cana. Essa diferença é vista na tabela 1.3.3, na linha “Total”.  
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Tabela 6 – Posição dos municípios Produtores de Cana. 

Posição do Município 
Número de 

Municípios 
Produção (mil t) Área (mil ha) 

Total 

Percentual 

Acima de 200 200 285.240,1 3.676,1 62,38 

200 a 300 100 57.450,4 772,7 12,56 

300 a 400 100 38.569,6 534,2 8,44 

400 a 1000 600 67.993,1 1.005,3 14,87 

Abaixo de 1000 2504 7.992,3 191,0 1,75 

Total 3504 457.245,5 6.179,2 - 

Fonte: IBGE (2007) 

No que tange a produtividade, de acordo com UNICAMP (2005), ao longo dos últimos 

30 anos, o desenvolvimento tecnológico levou a seu expressivo aumento na parte 

agrícola e industrial. Como pode ser visto na Tabela 7, a evolução tecnológica ocorreu 

em todas as fases de produção. Este resultado pode ser retratado na produtividade 

que de 2.024 litros/ha, em 1985, passou para 6.000 litros/ha em 2006 (IADB, 2007).  

Tabela 7 - Variação média de indicadores de produtividade da agroindústria 
canavieira no Brasil (1985/2000)  

 
Indicador Variação 

Produtividade Agrícola +33% 

Teor médio de sacarose na cana +8% 

Eficiência na conversão sacarose a etanol +14% 

Produtividade na fermentação +130% 

Conversão agroindustrial média +172% 

Fonte: MACEDO & NOGUEIRA (2005) 

No entanto, uma avaliação mais criteriosa da produtividade indica uma evolução 

contínua da produtividade da região Centro-sul, principalmente em São Paulo e no 

Paraná. Segundo levantamento realizado por MACEDO & NOGUEIRA (2005) para a 

safra 2003/2004, de 105 unidades produtoras no Centro-Sul consideradas, a 

produtividade média atingiu 84 (máxima 109) t cana/ha. Considerando que 3 anos 

depois, a média em São Paulo é de 86,6 e do Brasil é de somente 77 t de cana/ha, 

pode-se concluir que essas disparidades tecnológicas ainda estão bem latentes no 

setor sucroalcooleiro. 
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Nesse sentido, o trabalho conduzido por ROSA et al. (1998) destaca que o 

investimento em tecnologia (a utilização de novas variedades de cana, o uso de 

fertilizantes além da preservação e enriquecimento do solo, do uso adequado de 

herbicidas e pesticidas; planejamento da produção mais eficaz) auxiliam no aumento 

da produtividade. Para estes autores, a existência de grandes diferenças de produção 

entre os produtores de uma mesma região ou de regiões diferentes pode ser um bom 

indicador do potencial de ganho de produtividade. Cabe ressaltar que, segundo dados 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a produtividade média 

brasileira é 12% menor que a paulista, mostrando que há um grande espaço para 

ganhos de produtividade com tecnologias já difundidas, mesmo em regiões de menor 

produtividade. Nesse sentido, a adoção de políticas de estimulo a melhoria da 

produtividade e fundamental para vencer esse obstáculo. Esse e justamente um dos 

campos que a Avaliação Ambiental Estratégica pode ajudar, visto que ela pode 

diagnosticar e apontar se tal direção e a que tende a apresentar os melhores 

resultados sociais e ambientais. 

No que tange a forma e a escada de produção, de acordo com o censo agropecuário 

de 1995-1996, a maioria dos produtores (89%) era de pequena escala, ou seja, 

possuíam menos de 100 hectares. Porém, eles representavam somente 16,2% da 

área cultivada, o que colocava cerca de 80% da produção em mãos dos grandes 

produtores (Tabela 8). Espera-se como resultado do censo 2006/2007, que a 

produção em grandes áreas tenha um ganho percentual frente aos pequenos 

produtores. 
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Tabela 8 – Tipo e concentração fundiária da produção de cana  

Nº. Produtor (mil) 
Colheita (milhões 

de t) 

Vendas (milhões 

de t) 
Área colhida (mil ha) 

Item 

377,2 259,8 248,5 4.216 

Proprietário 332,3 88,1% 182 70,1% 173 69,7% 3.119 74,0% 

Arrendamento 14,0 3,7% 59,7 23,0% 58,0 23,3% 755 17,9% 

Comunitário 12,2 3,3% 16,9 6,5% 16,3 6,6% 316 7,5% 

Ti
po

 C
ul

tiv
o 

Posseiros 18,5 4,9% 1,0 0,4% 0,8 0,4% 25 0,6% 

< 10  116,8 31% 2,6 1,0% 1,8 0,7% 84 2,0% 

10 a 100  219,9 58,3% 28,2 10,9% 24,3 9,8% 599 14,2% 

100 a 1000  37,5 10% 99,3 38,3% 95,3 38,4% 1.664 39,5% 

1000 a 10000 2,7 0,7% 103,9 40,0% 102 41,1% 1.433 34,0% Es
ca

la
 (h

a)
 

> 10000 0,1 0,0% 25,5 9,8% 25,0 10,1% 433 7,8% 

<10 354,1 93,9% 9,6 3,7% 3,5 1,4% 324 7,8% 

10 a 100 16,5 4,4% 32,3 12,4% 30,7 12,4% 532 12,6% 

100 a 500 5,0 1,3% 69,3 26,7% 67,8 27,3% 1.117 26,5% 

Ár
ea

 (h
a)

 

>500 há 1,3 0,4% 148 57,1% 146 58,9% 2.237 53,1% 

Fonte: IBGE (1996) 

No que tange ao patamar tecnológico do processamento industrial, MACEDO & 

NOGUEIRA (2005) ressaltam que para a fabricação de açúcar e etanol, como é 

realizado hoje nas usinas do Centro-sul, a tecnologia existente já está bem madura, 

impedindo maiores ganhos de produtividade. Os valores médios de eficiência das 

fases de extração, tratamento do caldo, fermentação e destilação já estão se 

aproximando do máximo teórico para tal processo de produção de etanol. Os valores 

da Tabela 9 levam à eficiências globais entre 89% e 92%, equivalentes a 85,5 e 88,4 

litros / tonelada de cana, para situações média e máxima, respectivamente. 

Tabela 9 – Eficiências de conversão, estimativas para usinas da região 
Centro-sul. 

Eficiência Média (%) Máxima (%) 

Extração 96,2 97,5 

Tratamento do Caldo 99,2 99,8 

Fermentação 91,1 93,0 

Destilação 99,6 99,6 

Fonte: MACEDO & NOGUEIRA (2005) 

Nesse sentido, há um grande interesse na utilização de resíduos celulósicos para a 

produção de etanol através do processo de hidrólise. Suas perspectivas são de 

grandes ganhos futuros de produtividade. No entanto, atualmente tal tecnologia ainda 
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não está aplicada em escala, apesar de existirem plantas piloto. Dentre diversos 

processos em desenvolvimento, o DHR (desenvolvimento conjunto entre Dedini e 

Copersucar) já possui planta piloto e não foram encontradas informações sobre 

quando tal tecnologia estará disponível. Em 2005, os valores de produtividade 

encontrados eram de 100 litros por tonelada de bagaço hidrolisado, podendo chegar a 

180 litros com o aperfeiçoamento da técnica. Apesar de valores promissores, as 

pesquisas ainda buscam uma forma de tornar o processo economicamente viável 

(MACEDO & NOGUEIRA, 2005). 

Todo esse sucesso de utilização do etanol e sua evolução tecnológica tanto na 

utilização quanto na produção vêm despertando o interesse do mercado internacional. 

Nesse sentido, a evolução no uso e produção de etanol no mercado internacional 

pode ser vista nos parágrafos abaixo. 

Oferta e Demanda externa 

A constatação de que as alterações no clima da terra estão intimamente ligadas com o 

consumo de combustíveis fósseis e a necessidade de redução da dependência de 

petróleo vêm contribuindo para o aumento do interesse da utilização do etanol. Dentre 

os grandes demandantes, quase nenhum possui perspectivas de atendimento da sua 

demanda interna por sua própria produção. Nesse sentido, Estados Unidos, União 

Européia, Japão e China tendem a fortalecer sua condição de importadores de etanol.  

Segundo John Briscoe, que em 2005 era o diretor do Banco Mundial, para a 

consolidação do etanol como combustível mundialmente aceito, é fundamental o 

desenvolvimento de um mercado internacional de álcool combustível a fim de evitar 

um futuro desabastecimento (BRISCOE, 2005). No entanto, esse mercado global só 

poderá ser criado se o etanol for produzido e consumido em muitos países. Nesse 

ponto, o Brasil assumiria um papel estratégico de grande difusor de tecnologia.  

De uma forma geral, os países com boa competitividade mundial na produção de 

etanol possuem determinadas características em comum, quais sejam: capacidade de 

expansão produtiva devido a grandes extensões de terras propícias para as culturas 

energéticas, boa infra-estrutura de escoamento da produção, elevados níveis de 

inovação tecnológica e estímulo governamental – tanto no que se refere à introdução 
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de misturas de etanol e / ou ETBE5 na gasolina consumida no mercado interno, quanto 

no que tange ao desenvolvimento de mecanismos de estímulo a P&D.  

Boa parte dos países com os maiores potenciais para a expansão da produção de 

etanol a partir da cana-de-açúcar está em processo de desenvolvimento e localizam-

se nos trópicos (ou entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer). Eles 

costumam se caracterizar por baixo desenvolvimento tecnológico e tênue infra-

estrutura de escoamento. De uma forma geral, este panorama é característico dos 

países situados nas zonas tropicais da América Central, África, Ásia e América do Sul. 

O Brasil, por conta de robustez tecnológica e boa infra-estrutura de escoamento, foge 

a esse padrão. 

Com pequena demanda interna por etanol, boa disponibilidade de terras, proximidade 

ao mercado americano e grande produtividade6, os países da América Central 

possuem alguma relevância como exportadores de etanol. No ano de 2005, 

exportaram 391,4 milhões de litros para os EUA, 50% mais que o ano de 2004 com 

256,2 milhões de litros (IADB, 2007). Deve-se ressaltar que este valor corresponde a 

somente 50% da cota estipulada para exportação aos EUA por tais países.  

Já para o continente africano, há o potencial para o aparecimento de grandes 

exportadores, como por exemplo, Moçambique, Nigéria e África do Sul. Cabe assinalar 

que Moçambique possui um enorme potencial por causa de sua grande área total 

agricultável (36 Mha; sendo que tal país utiliza somente 9% dessa vasta área) e dos 

baixos custos de produção de açúcar (farta oferta de mão-de-obra a custos reduzidos). 

Mesmo com acordos de cooperação técnica, em médio prazo, porém, a 

competitividade dos Países da África e América Central é afetada pela frágil infra-

estrutura de transporte, não se mostrando fortes concorrentes às exportações 

brasileiras de etanol (IADB, 2007).  

No que tange a produção do continente asiático, os principais países são China, com 

3,65 bilhões de litros, em 2004; e Índia com 1,8 bilhões de litros no mesmo ano 

(UNICAMP, 2005). Utilizando a cana-de-açúcar como matéria prima, a Índia é o país 

asiático que possui o maior potencial de produção de etanol devido a suas grandes 

                                                 
5 Éter Etil Terc-Butílico é um composto químico resultante da reação entre etanol e isobutileno 
(47% de etanol e 53% de isobutileno). Assim como o Etanol, tem a função de oxidante na 
combustão da gasolina, em substituição ao MTBE que é derivado de combustível fóssil, 
tornando-a mais limpa, particularmente diminuindo a emissão de CO. (CORTEZ, 2003) 
6 Em 2004, El Salvador possuía uma produtividade média de 92,45 ton de cana/ha (IADB, 
2007). Já a do Brasil foi de 84 ton de cana/ha (NAE, 2005). 
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extensões de áreas agricultáveis, além de farta matéria-prima. De acordo com as 

projeções do UNICAMP (2005), a Índia poderá chegar a produzir, em 2025, cerca de 

2,34 bilhões de litros de etanol, sendo que 1,2 bilhões de litros seriam destinados ao 

mercado externo. Nesse contexto, a Índia pode se tornar um importante exportador 

(player). 

No que tange aos países da América do Norte e da Europa, estima-se que estes 

dificilmente tornar-se-ão grandes exportadores de etanol por causa da própria pujança 

de seus mercados internos. Muito provavelmente, tais mercados tendem a absorver 

praticamente toda a produção estadunidense e européia. Um outro aspecto a ser 

ressaltado refere-se à baixa competitividade do etanol produzido em tais regiões; 

aspecto conectado aos baixos custos de produção dos países tropicais.  

Esse último aspecto pode ser constatado nos EUA, maior produtor mundial de etanol. 

Em 2006, tal país produziu 19,9 bilhões de litros (IADB, 2007). No entanto, devido a 

seus altos custos de produção7, tanto com a matéria-prima8 quanto ao processo 

produtivo (balanço energético9 bem menor do que o etanol da cana), o etanol 

produzido nos EUA depende fortemente de subsídios10 para competir com o etanol 

brasileiro em seu mercado interno. No entanto, o aumento da conscientização da 

sociedade norte-americana frente aos problemas decorrentes da emissão de gases do 

efeito estufa tende a fazer com que todo e qualquer aumento de produção de etanol 

seja absorvido pelo mercado interno.  

Verificados alguns aspectos dos principais concorrentes na produção de etanol, pode-

se constatar que a produção brasileira caracteriza-se por importantes vantagens 

competitivas: o elevado grau tecnológico de sua indústria (refletido em grande 

produtividade), ampla disponibilidade de solo e clima favorável. Isso nos mostra 

grandes perspectivas de crescimento das exportações brasileiras. No capítulo de 

avaliação dos cenários futuros para o etanol brasileiro, tais projeções serão mais bem 

quantificadas e avaliadas sob o ponto de vista da Avaliação Ambiental Estratégica. 

                                                 
7 Em 2005, o etanol de milho americano teve um preço de venda de $0,29/l frente aos $0,22/l 
do etanol brasileiro (IADB, 2007). 
8 Enquanto em 2006 o custo da parte agrícola da cana-de-açúcar foi, em média US$ 
0,30/galão, o milho era US$ 0,53/galão no processo de dry milling (IADB, 2007) 
9 O etanol de milho, nos EUA, tem uma relação output/input de 1,4 (NAE, 2005) enquanto que 
o etanol brasileiro tem 8 (UNICAMP, 2005). 
10 A taxa de importação do etanol brasileiro é de 2,5% mais uma tarifa adicional de US$ 
0,54/galão (CORTEZ, 2003) 
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Como pode ser verificado, o uso do etanol sofre influência direta da conjuntura 

econômica e política internacional e das ações políticas internas. O fato novo decorre 

da entrada das preocupações ambientais com as mudanças no clima, colocando o 

etanol como uma das estratégias de mitigação de emissão de gases de efeito estufa. 

A adaptação do setor a essa mudança de paradigma, onde antes tinha como 

parâmetro único a viabilidade econômica hoje também inclui aspectos ambientais deve 

também mudar a forma como é vista a sustentabilidade da produção. Nesse sentido, o 

uso de instrumentos que auxiliem nessa transição é fundamental para a sobrevivência 

do setor. Cada vez mais o setor privado utiliza-se das normas de certificação 

ambiental além dos instrumentos de auditoria ambiental, importantes ferramentas de 

inclusão da dimensão ambiental na gestão das empresas. 

Por outro lado, o governo também tem a oportunidade de utilizar ferramentas que 

internalizam a dimensão ambiental na gestão pública, além do sistema de 

licenciamento. Com o reconhecimento de que os instrumentos de licenciamento 

ambiental não atingiram seus objetivos de inclusão da dimensão ambiental na tomada 

de decisão governamental em tempo hábil para evitar problemas, outros instrumentos 

vêm sendo propostos para contornar essas limitações. Dentre eles aparece a 

Avaliação Ambiental Estratégica que vêm sendo utilizada com sucesso em diversos 

países, desenvolvidos ou não, na busca de incluir a dimensão ambiental antes da 

tomada de decisão de políticas, planos e programas, diferente dos estudos de impacto 

ambiental que lidam com projetos ex-post a decisão tomada.  

De uma forma mais focada, o capítulo II a seguir apresenta a evolução dos métodos 

de AAE como instrumento de auxílio à tomada de decisão. Destaca-se, por meio de 

exemplos nacionais e internacionais, como a AAE pode auxiliar na inclusão da 

dimensão ambiental nas instâncias mais estratégicas do processo de tomada de 

decisão, inicialmente em importantes setores da economia e depois na agricultura. 
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CAPÍTULO 2 - O INSTRUMENTO DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

O desenvolvimento da política ambiental nas últimas décadas não tem sido suficiente 

para responder aos desafios salientados pela Conferência das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento – ECO 1992. O grande número de instrumentos e 

mecanismos legais que buscam prevenir ou resolver os problemas ambientais não tem 

sido capaz de atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável proclamados pela 

agenda internacional. A sociedade tem se mobilizado em torno de um entendimento de 

que os fatores sociais, econômicos, políticos e ambientais exercem e sofrem influência 

nas opções de desenvolvimento escolhidas. Dessa forma, no mundo há um crescente 

reconhecimento da necessidade de que as Avaliações de Impacto Ambiental das 

alternativas de desenvolvimento sejam realizadas nos estágios iniciais do processo de 

tomada de decisão (RENTON e BAILEY, 2000; NOBLE, 2000). A complexidade do 

processo de tomada de decisão sobre opções de desenvolvimento em um novo 

contexto que impõe urgência sobre a escolha necessita de novas formas de 

intervenção pró-ativa em níveis mais estratégicos (PARTIDÁRIO, 2003). 

Os instrumentos metodológicos de política ambiental mais comuns desenvolvidos no 

Brasil não capturam as questões estratégicas envolvidas tendo em vista que seu foco é 

estritamente no nível de projetos. Trata-se de instrumentos que se preocupam 

simplesmente com o nível de execução dos projetos de desenvolvimento e não no 

sentido mais amplo de implantação de uma atividade e seus efeitos sociais e 

ambientais na região (LIMA/COPPE/UFRJ, 2004a). Conforme PARTIDÁRIO (2001, in 

MMA 2002), (...) “a tomada de decisão ambiental é, freqüentemente questionada, não 

por falta de mecanismos legais ou instrumentos metodológicos, ou mesmo soluções 

operacionais para resolver problemas críticos de degradação ambiental, mas, 

essencialmente, porque não tem respondido de maneira eficaz aos desafios das 

políticas de desenvolvimento”. 

Internacionalmente, uma das perspectivas que vem ganhando notoriedade é o uso da 

Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) nas instâncias de políticas, planos e 

programas (PPP), mais conhecida como Avaliação Ambiental Estratégica (AAE). Na 

União Européia e nos organismos multilaterais, como Banco Mundial, a AAE ganhou 

características mais amplas, sendo usualmente utilizada para a promoção dos objetivos 

de sustentabilidade. Dito isto, a AAE surge como uma metodologia que busca suprir as 

lacunas na tomada de decisão. Além disso, ela tem a capacidade de auxiliar o 

processo de planejamento com uma componente ambiental mais fortalecida podendo, 

por fim, constituir um instrumento fundamental na promoção de princípios e práticas de 
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desenvolvimento mais sustentável (SADLER & DALAY-CLAYTON, 2005). Com o 

objetivo de esclarecer o instrumento da Avaliação Ambiental Estratégica, buscou-se 

delimitar sucintamente a evolução dos seus objetivos, conceitos e métodos que 

auxiliarão na proposta metodológica. 

2.1 Objetivos 

De acordo com MMA (2002) a AAE tem por objetivo ajudar, antecipadamente, os 

tomadores de decisão na identificação e avaliação dos principais efeitos e impactos 

socioambientais que poderiam ser desencadeados na implantação de políticas, planos 

ou programas em qualquer instancia de planejamento, buscando minimizar os 

negativos e maximizar os positivos. Tais objetivos ressaltam a diferença preponderante 

entre o EIA e a AAE no que tange ao tempo de aplicação do instrumento, antes da 

tomada de decisão, ou seja, ao longo do processo de planejamento. 

Outra adequada delimitação dos objetivos da AAE é vista em LIMA/COPPE/UFRJ 

(2004) onde se ressalta que a AAE deve ser encarada como uma ferramenta de auxílio 

à tomada de decisão, “fornecendo subsídios” a respeito de “estratégias e informações 

atuais e projetadas sobre os efeitos ambientais em larga escala do uso dos recursos 

ambientais. Essa ferramenta possibilita que os tomadores de decisão possam antecipar 

possíveis efeitos sobre os ativos ambientais associados à implementação de políticas, 

planos e programas (PPP)11. Deve-se ressaltar que a definição de efeitos ambientais 

deve ser extrapolada às três dimensões de sustentabilidade: Econômica, Social e 

Ambiental”. 

2.2 Marco Conceitual 

• Definição 

A conceituação de AAE vem sendo fartamente discutida por praticantes e acadêmicos 

de todas as partes do mundo. O grande número de definições ilustra como as 

interpretações do instrumento vêm se alterando ao longo do tempo. As primeiras 

internalizam o conceito de que a AAE é a aplicação dos Estudos de Impacto Ambiental 
                                                 
11 O termo PPP é usualmente utilizado pelos autores para definir o conjunto de Políticas, 
Planos e Programas. De acordo com PARTIDÁRIO (2003) “Políticas são planos de ação com 
objetivos definidos, prioridades estabelecidas, regras e mecanismos para a implantação dos 
objetivos”; “Planos definem as prioridades, opções e medidas para a alocação de recursos, de 
acordo com a aptidão e disponibilidade, seguindo orientação e implementação de políticas 
globais e setoriais relevantes”; já programas são “agendas organizadas com objetivos a ser 
atingidos com sua implantação, com especificação das atividades e programas de 
investimentos, definidos no quadro de políticas e planos relevantes”. 
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(EIA), estendendo seus procedimentos do nível de projetos para os de 

desenvolvimento de políticas, planos e programas, focando, preponderantemente, nas 

suas implicações ambientais. Por outro lado, há definições mais recentes que abordam 

a ferramenta de forma mais ampla, complexa e com variadas perspectivas. Essas 

introduzem na AAE um caráter mais integrador, auxiliando na formulação de políticas 

levando em consideração os efeitos ambientais, sociais e, por vezes, econômicos 

(SADLER, 2004). 

De acordo com THÉRIVEL et al. (1992), a AAE pode ser definida como “um processo 

sistemático de avaliação das conseqüências ambientais de uma política, plano, ou 

programa e as suas alternativas a fim de garantir que elas sejam consideradas, o mais 

cedo possível, no processo de tomada de decisão, no qual é muito importante a 

participação pública”.  

De forma semelhante, SADLER e VERHEEM (1996) definem a AAE como um 

“processo sistemático para avaliar as conseqüências de iniciativas políticas, de 

planejamento e programáticas propostas de modo a assegurar que estas 

conseqüências sejam devidamente tratadas e incorporadas o mais cedo possível no 

processo de decisão com considerações de natureza social e econômica”.  

Por fim, a definição mais completa e atual de AAE, que inclui no conceito da avaliação 

estratégica uma visão mais ampla de todos os aspectos que permeiam a decisão 

política, é a de PARTIDÁRIO (1999) onde a “AAE é um procedimento sistemático e 

contínuo de avaliação da qualidade do meio ambiente e das conseqüências ambientais 

decorrentes de visões e intenções alternativas de desenvolvimento, incorporadas em 

iniciativas tais como a formulação de políticas, planos e programas (PPP), de modo a 

assegurar a integração efetiva dos aspectos biofísicos, econômicos, sociais e políticos, 

o mais cedo possível, aos processos públicos de planejamento e tomada de decisão”.  

Como se pôde notar, a AAE, que antes se baseava somente em avaliações das 

conseqüências ambientais de uma determinada intervenção antes da tomada de 

decisão, atualmente adquiriu um caráter integrador dos fatores bióticos, econômicos, 

sociais e políticos determinando um caráter mais integrador. Além disso, se tornou um 

processo mais dinâmico pela sua continuidade e principalmente, possuí um perfil de 

subsidiar a escolha de opções de desenvolvimento, e não excluí-las unilateralmente. 

O uso da AAE pode gerar subsídios importantes aos tomadores de decisão a respeito 

das inúmeras alternativas estratégicas, além de informações atuais e projetadas sobre 
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os efeitos da utilização de recursos naturais nas inúmeras instâncias de planejamento. 

Sua metodologia permite uma maior mobilização dos atores sociais relevantes em 

torno das diversas alternativas na busca da solução dos conflitos. Além disso, promove 

a transversalidade da política de meio ambiente, permitindo a integração entre os 

diversos órgãos públicos, privados e do terceiro setor (JONES et al., 2005).  

A variação de metodologias adotadas, da mesma forma que dá uma maior 

flexibilidade, pode limitar a eficácia da AAE. Segundo JONES et al. (2005), a eficácia 

da AAE pode ser limitada dependendo dos traços culturais dos tomadores de decisão 

frente às questões ambientais e das visões de futuro compatíveis com o 

desenvolvimento sustentável. No entanto, o próprio processo de desenvolvimento da 

ferramenta possibilita que parte das limitações seja eliminada. No Quadro 1, a seguir, 

estão listadas as principais limitações: 

 

Quadro 1 – Limitações do instrumento de AAE 
Limitações associadas aos sistemas de 

tomada de decisão Limitações associadas às metodologias 

 Dependem de vontade política para sua 
efetividade; 

 Alguns processos de planejamento não são 
claros, são não-lineares e complexos, o que 
causa a redução da efetividade da 
abordagem racional e técnica da AAE; 

 Instituições públicas raramente exercem as 
suas funções de forma integrada, o que faz 
com que a avaliação e a abordagem da 
questão ambiental, que, usualmente, não se 
limita às competências de uma única 
instituição, seja complexa e problemática; 

 A necessidade de manutenção da 
confidencialidade de planos de governo 
restringe a efetividade da AAE. 

 Escalas geográficas e horizontes de tempo 
muito amplos e uma gama de alternativas 
inerentes aos processos de avaliação de 
PPP podem complicar a aplicação da AAE; 

 Conflitos ou confusão entre as fases de 
planejamento e de AAE são comuns e se não 
bem conduzidos podem levar a atrasos no 
processo; 

 Procedimentos sólidos ou robustos para 
possibilitar a integração da AAE ao processo 
de elaboração de PPP são raros, o que limita 
a sua influência na tomada de decisão; 

 Métodos que permitam o encadeamento de 
processos de avaliação entre os diferentes 
níveis de decisão (PPP) são limitados; 

 Técnicas de avaliação qualitativa estão 
pouco desenvolvidas; 

 A AAE ainda é pouco instrumentalizada para 
lidar com a incerteza que caracteriza muitos 
dos sistemas ambientais; 

 Os níveis de consulta e de participação da 
sociedade nos sistemas de AAE variam e há 
ausência de consenso de como assegurar as 
representações resultantes; 

 Monitoramento não é sempre adotado, 
reduzindo a chance da AAE se desenvolver 
interativamente. 

Fonte: JONES et al., (2005) 
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Preocupada com as diversas limitações que podem emergir das práticas inadequadas 

da AAE, a Associação Internacional para Avaliação de Impactos (IAIA) criou uma série 

de critérios de desempenho buscando orientar a implantação da AAE. Dessa forma, 

segundo IAIA (2002), a busca pela qualidade o processo de AAE deve ter as seguintes 

características: 

• Integração – garante a avaliação das inter-relações entre os aspectos biofísicos, 

sociais e econômicos. Busca a associação entre as diversas políticas setoriais, 

regionais e à AIA de projetos; 

• Direcionado para sustentabilidade – subsidia a identificação das alternativas de 

desenvolvimento mais sustentáveis; 

• Focado – fornece somente informações úteis confiáveis e suficientes para os 

planejadores; leva em conta somente aspectos estratégicos para o 

desenvolvimento sustentável; tem que ser eficiente em termos de tempo e 

custo, não podendo ser um estudo com prazos longos;  

• Responsável – quem é responsável pela tomada de decisão é o interessado 

pelo estudo, e não seu executor; o tomador de decisão deve ter 

profissionalismo, rigor, justiça, imparcialidade e equilíbrio; o processo deve 

sempre estar sujeito a revisões e verificações independentes; 

• Participativo – deve envolver todos os atores interessados e afetados pela 

decisão (instituições sociais e governo); deve incorporar as sugestões e 

preocupações oriundas desse diálogo. A troca de informações deve ser clara, 

de fácil compreensão por todos os atores, e ter fácil acesso; 

• Interativo – os resultados devem estar disponíveis aos tomadores de decisão 

em tempo hábil para influenciar o processo de decisão. Deve fornecer aspectos 

sobre os impactos atuais da implementação da alternativa de desenvolvimento, 

permitindo o julgamento. 

A grande complexidade de contextos e objetivos de aplicação da AAE propicia a 

adoção de inúmeras metodologias para sua realização. JONES et al. (2005) ressaltam 

que dependendo da abordagem e da disponibilidade de informação, podem ser 

observados diversos procedimentos técnicos para a realização desse tipo de estudo. 

Os autores ressaltam que o aspecto fundamental é que a metodologia deve estar 

baseada em “diálogos qualificados e estruturados”, ao invés de métodos sofisticados 

de predição. 
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• Métodos e Técnicas  

Dentre as abordagens verificadas na literatura podemos destacar a top-down, originária 

da Escola de Planejamento e de Política, com mecanismos mais flexíveis e 

estratégicos de formulação de políticas e instrumentos de planejamento, e a 

abordagem botton-up, oriunda da escola de AIA, que se aproxima mais dos modelos de 

Avaliação de Impactos Ambientais aplicados a níveis mais estratégicos de tomada de 

decisão (LIMA/COPPE/UFRJ, 2004a). No entanto, conforme ressaltado em MMA 

(2002), apesar da vasta utilização de instrumentos consagrados de planejamento 

público, sua escolha está condicionada pela disponibilidade de dados, das prioridades, 

das demandas setoriais, “não há em toda a literatura a definição de um instrumento 

específico para a utilização da AAE.” Cada caso é único.  

Não existe uma determinação específica de quais PPP demandam AAE. Sabe-se, no 

entanto, que a determinação dependerá, também, das decisões estratégicas e seus 

efeitos no meio ambiente. Há casos, como no Canadá que, por determinação do 

Gabinete de Ministros há a obrigatoriedade de avaliações prévias que busquem 

determinar a relevância da realização de AAE. De modo geral, decisões sobre 

investimentos em infra-estrutura e em atividades produtivas produzem efeitos 

ambientais relevantes tendo-se mostrado, de acordo com MMA (2002), as áreas mais 

relevantes para a aplicação da AAE e promover o desenvolvimento sustentável. 

Sem o objetivo de mostrar todos os métodos utilizados em AAE, buscou-se considerar, 

através dos trabalhos de PARTIDÁRIO (2003), MMA (2002) e SADLER & VERHEEM 

(1996), DALAL-CLAYTON & SADLER (2005), questões fundamentais para a 

elaboração de uma AAE que, por fim, constituirão uma base estruturante para a 

proposta metodológica. Dessa forma, os autores recomendam que devam ser 

respondidas as seguintes questões ao se iniciar um estudo de Avaliação Ambiental 

Estratégica:  

 O que se pretende alcançar com a decisão estratégica em causa, em que 

sentido e por quê? 

 Quais as opções para se atingir o mesmo objetivo? 

 Quais as conseqüências da decisão na sustentabilidade dos recursos de 

base? 

 Quais as oportunidades para integrar os aspectos ambientais no processo 

de tomada de decisão? 



 35

 Que medidas devem ser adotadas, antes e depois da decisão, para prevenir 

a ocorrência de impactos negativos? 

A partir do quadro internacional, os autores identificaram oito etapas seqüenciais 

básicas para a condução operacional da AAE que serão utilizadas como base à 

proposta metodológica de AAE para a Agroenergia: 

 1º Etapa: Seleção de propostas de decisão estratégica 

A implantação dos PPP não garante que ocorram danos socioambientais substanciais. 

Com isso, os esforços para a realização de uma AAE podem não ser relevantes, 

acarretando perda de recursos e desgaste na tomada de decisão política. Com o intuito 

de evitar o uso desnecessário da avaliação ambiental, MMA (2002) ressalta a 

importância de ponderar a relevância de um estudo de Avaliação Ambiental para cada 

situação. Isto seria realizado através de uma avaliação preliminar dos possíveis 

impactos ambientais da implantação da PPP levando-se em conta seus prováveis 

impactos sinérgicos e cumulativos. Pode-se levar em consideração as áreas 

potencialmente frágeis a ser afetadas na implantação da PPP. Ainda nessa etapa, 

ressalta-se a importância de se levar em conta o grau estratégico da decisão. Quanto 

maior o grau, maior a probabilidade de ocorrência de impactos em cascata, conferindo 

uma maior incerteza à avaliação preliminar. Como exemplo, SADLER e VERHEEM 

(1996) citam a necessidade do uso de um diagnóstico por lista de conferência 

(checklist) com o intuito de realizar uma rápida análise da significância dos impactos 

ambientais existentes ou não na adoção da PPP. Ressalta, ainda, que o fortalecimento 

dessa fase permitirá que os realizadores das PPP identifiquem, antecipadamente, a 

necessidade da aplicação da AAE, a fase em que o estudo deverá ser realizado, a 

extensão e o envolvimento das partes e, por fim, auxiliará no estabelecimento dos pré-

requisitos para a avaliação estratégica. 

 2º Etapa: Estabelecimento de prazos 

A fim de evitar uma dissonância entre os prazos de implantação da AAE e da PPP, é 

importante observar e coordenar as datas das etapas de formulação, avaliação e 

tomada de decisão e duração da fase de implantação, com as fases de elaboração da 

AAE. 

 3º e 4º Etapas: Definição do Escopo e Realização dos Estudos de Avaliação 

Ambiental 
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Depois de verificada a importância da AAE para uma determinada intervenção, é 

necessário estabelecer corretamente os limites do estudo e seus procedimentos 

operacionais. De acordo com MMA (2002), pode-se estabelecer as seguintes etapas no 

Quadro 2: 

Quadro 2 – Fases da definição do escopo e realização dos estudos de AAE 

a) Estabelecimento dos Propósitos 

b) Identificação dos Objetivos, público-alvo e indicadores 

c) Estabelecimento de responsabilidades 

d) Identificação de grupos de interesse e formas de participação 

e) Levantamento de informações e caracterização das questões ambientais relevantes

f) Identificação de alternativas 

g) Previsão de impactos e comparação de alternativas 

h) Definição dos procedimentos de acompanhamento e monitoramento 

Fonte: MMA (2002) 

a) Estabelecimento dos Propósitos 

A definição dos propósitos da AAE tem como objetivo delimitar os reais objetivos do 

estudo. Como sugestão, MMA (2002) cita a incorporação dos objetivos de 

sustentabilidade na PPP, ligação da PPP com a Agenda 21 ou a prevenção de 

impactos negativos em recursos ambientais estratégicos.  

Podemos citar como exemplo o desenvolvimento de uma política agrícola que 

incorpore os objetivos de sustentabilidade presentes na Agenda 21 brasileira.   

b) Identificação dos Objetivos, público-alvo e indicadores 

Tendo definido claramente os propósitos, sugere-se que sejam definidos claramente os 

objetivos e, posteriormente, o público alvo e a estratégia de comunicação com esses 

interessados. O público-alvo pode ser os agentes econômicos setoriais que tenham 

interesse na implantação da PPP. Por fim, é importante que sejam definidos os 

indicadores qualitativos e/ou quantitativos que serão responsáveis por aferir se os 

objetivos estão sendo atingidos pela PPP. Como ilustração pode-se citar o caso da 

Política Agrícola que tem por objetivo incentivar a produção de grãos para consolidar a 

participação no mercado externo; o público beneficiado serão os grandes e médios 

produtores; um indicador poderá ser o número de produtores beneficiados. 
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SADLER e VERHEEM (1996) citam a implantação do Sistema de Transporte no 

sudeste da Escócia como um outro exemplo de definição dos objetivos. Em primeiro 

plano, o governo escocês estabeleceu três princípios-chave para o sistema de 

transporte: Fortalecimento da acessibilidade; melhoria do meio ambiente da região de 

Edinburgh e que todo novo trabalho deverá ser ambientalmente aceitável. A partir 

desses objetivos, a metodologia buscou transformá-los em objetivos que possam servir 

como medidores do desempenho das políticas, ou seja, que possam ser mensurados. 

Dentre os referentes à questão ambiental citaremos: Minimizar as emissões de dióxido 

de carbono; minimizar perdas ou danos aos recursos ambientais reservados à 

conservação; e minimizar os impactos na qualidade ambiental local para os moradores 

e outros. 

c) Estabelecimento de responsabilidades 

Deve-se definir claramente quais instâncias governamentais terão responsabilidades na 

elaboração da AAE e quais serão suas atribuições. Existem duas formas principais 

para a definição das funções e responsabilidades da matriz institucional: A vertical, que 

parte de uma estrutura hierárquica de planejamento: por exemplo, um programa de 

desenvolvimento da agricultura familiar que faz parte do plano de desenvolvimento da 

reforma agrária, no contexto da Política Agrícola brasileira; e a horizontal que pode ser 

articulada com iniciativas de planejamento estratégico de outras naturezas, como 

programas de desenvolvimento da agricultura familiar inseridos dentro de um plano 

regional que envolva outros setores. 

d) Identificação dos atores sociais (Stakeholders) e formas de participação 

Baseado em critérios definidos pela equipe que realiza o estudo, deve-se identificar 

atores que atuam no setor ou na região, ou seja, os que efetivamente sofrem os efeitos, 

colaboram ou conturbam o processo de desenvolvimento da PPP. 

e) Levantamento e caracterização das questões ambientais relevantes 

É importante realizar uma caracterização da qualidade e sensibilidade ambiental e da 

capacidade de suporte dos ecossistemas ambientais na região geográfica de atuação 

da AAE, buscando identificar, objetivamente, os processos relevantes e estratégicos 

para a implantação da PPP e deixando de lado questões que não sejam relevantes. 
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f) Identificação de alternativas 

Nesta etapa busca-se identificar alternativas de diversas naturezas (investimento, 

localização, tecnológicas) para que, em análise posterior, possamos enumerar quais as 

melhores opções a adotar, ou seja, as de menores perdas ambientais e, que ao mesmo 

tempo, mais se aproximem dos objetivos antes definidos. De acordo com SADLER e 

VERHEEM (1996), apesar das limitações por escopo, a apresentação de alternativas 

deve ser clara o suficiente para contrastar as diferentes soluções para os problemas 

que estão sendo avaliados, ou seja, as alternativas devem ter bem representados os 

ganhos e as perdas da adoção de cada opção. Ressalta, ainda, que em todos os casos 

pode-se incluir como uma das alternativas estratégicas a continuidade da ação atual, 

como forma de comparação de todas as alternativas com a tendência da situação atual. 

g) Previsão de impactos e comparação de alternativas 

Com a definição dos prováveis impactos da implantação de cada uma das alternativas 

separadamente, busca-se uma comparação entre tais opções. Os impactos verificados 

estarão relacionados aos meios biofísico, econômico, sócio-cultural e político-

institucional. A comparação será realizada através da ponderação dos ganhos e perdas 

de cada opção de desenvolvimento. O intuito é verificar a aceitabilidade dos possíveis 

impactos e compará-los com as diversas opções, inclusive a de não se realizar a PPP, 

do ponto de vista dos objetivos de sustentabilidade. Nesse sentido, a comparação 

buscará auxiliar a escolha da melhor opção pelos tomadores de decisão. 

Na maioria dos casos as Avaliações Estratégicas possuem um grande grau de 

incerteza na definição dos impactos e suas análises. Isso decorre, 

preponderantemente, do elevado nível de abstrações realizadas para comparar 

diversos PPP, em relação ao nível de detalhamento de projetos. Tais incertezas são 

amplificadas nos estágios subseqüentes, como por exemplo, na quantificação das 

ações mitigadoras e nas conseqüências das diferentes alternativas. Diversas 

ferramentas são utilizadas para minimizar tal incerteza, como por exemplo, o uso de 

cenários e análises de sensibilidade. 

h) Definição de procedimentos de acompanhamento da implantação da PPP 

A partir dos elementos extraídos da avaliação de impactos, define-se as atividades de 

monitoramento da qualidade ambiental, os respectivos órgãos responsáveis e os 

custos associados para viabilizar as reais conseqüências da decisão tomada.  



 39

 5º Etapa: Documentação e Informação 

Para MMA (2002), esta é a fase em que os resultados da análise serão encaminhados 

aos tomadores de decisão em tempo suficiente para a decisão final sobre a 

implantação da PPP. SADLER e VERHEEM (1996) ressaltam a importância de se 

fornecer informações corretas no tempo correto para os tomadores de decisão, dadas 

as características do processo decisório. Com efeito, caso tal premissa não seja 

considerada, os estudos de AAE, mesmo realizados com excelência, correm o risco de 

se tornar irrelevantes.  

 6º Etapa: Revisão 

Com o intuito de garantir a qualidade e confiabilidade das informações repassadas aos 

tomadores de decisão, os estudos de AAE devem sofrer revisões de especialistas 

independentes. 

Como os EIA, as AAE são realizadas pelos proponentes, ou seja, as áreas que 

desenvolvem as políticas públicas setoriais. Dessa forma, para garantir a qualidade das 

avaliações, os resultados e o processo de elaboração são monitorados pelas agências 

ambientais. Outro processo comum de monitoramento é a participação pública junto 

com uma avaliação minuciosa do estudo por parte da sociedade civil organizada. No 

entanto, há casos em que a participação das agências ambientais e do público tem sido 

insuficiente para garantir a qualidade das avaliações. Há países que estão implantando 

grupos revisores independentes ou provendo poderes estatutários extras a agências 

reguladoras, como, por exemplo, o Conselho Americano para Qualidade Ambiental (US 

Council on Environmental Quality). 

 7º e 8º Etapa: Tomada de Decisão e Acompanhamento da Implantação da 

Decisão Estratégica 

Os resultados da AAE servirão de subsídio à tomada de decisão e formulação da PPP. 

Espera-se que dela se delineie a concepção da avaliação de impacto ambiental dos 

projetos segundo os princípios da avaliação ambiental em cascata e que se 

acompanhe a eficácia da implantação da alternativa de desenvolvimento. 

Devido à flexibilidade e as possibilidades de utilização, antes do uso da ferramenta 

deve-se empreender a análise de casos anteriores com o intuito de extrair os principais 

riscos e oportunidades na utilização do instrumento. Como a produção do etanol é 

pouco difundida no mundo, buscou-se selecionar exemplos que guardassem relação 
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próxima com os processos de produção do produto. Nesse caso, adotou-se que o setor 

que possui maior relação é a agricultura, buscando-se, com isso, experiências 

internacionais nessa área. Devido à ausência de experiência nacional na área de 

agricultura, buscou-se trabalhos que dessem maior embasamento para a análise do 

uso do instrumento em ambiente institucional brasileiro. Dessa forma, nos próximos 

itens são apresentadas as experiências nacionais mais recentes além de casos 

internacionais no setor da agricultura. 

2.3 AAE – Panorama da Experiência Internacional 

As primeiras discussões internacionais sobre Avaliação de Impacto Ambiental de 

Planos e Programas têm origem no contexto da aprovação do NEPA (National 

Environmental Policy Act), nos Estados Unidos, em 1969, ressaltando a necessidade 

de avaliação prévia dos possíveis impactos ambientais que pudessem afetar 

negativamente o meio ambiente de planos, programas e projetos. Na Europa, a opção 

de avaliações ambientais de Políticas, Planos e Programas ocorre bem depois da 

inclusão da AIA de projetos (diretiva 85/337/CEE de 1985). As discussões foram 

somente consolidadas legalmente através da Diretiva 2001/42/CEE que fala sobre a 

avaliação dos efeitos de determinados planos e programas sobre o meio ambiente, 

deixando de fora a avaliação de políticas por falta de consenso (LIMA/COPPE/UFRJ, 

2004a). 

Cabe destacar que apesar da consolidação do instrumento ter ocorrido somente em 

2001, alguns países já tinham procedimentos definidos já na década de 90, como a 

Grã-Bretanha, Holanda, Suécia e Dinamarca. Atualmente, fora da Europa já ocorre a 

adoção do instrumento, como no Canadá, na Austrália, em Hong Kong, no Brasil, 

dentre outros (Quadro 3). 
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Quadro 3 – Síntese do tipo de abordagem dada à AAE em alguns países da 
Europa e fora da Europa 

País Âmbito Legislação Procedimentos/Metodologias/Guias 

Países Europeus 

Dinamarca 

Planos 

Programas 

Legislação e outras 

propostas 

governamentais 

Não há requisitos 

legais 

Despacho 

administrativo 1993, 

revisto em 1995 

AIA de Projetos e Planejamento 

Metodologia assentada em uma listagem de 

critérios ambientais. 

Finlândia 

Políticas 

Planos  

Programas 

Legislação aprovada 

em 2005 
Guia de 1998 com abordagem metodológica 

Suécia 
Planos 

Programas 

Introduzida no contexto 

da Legislação de 

Planejamento 

Metodologia baseada em avaliação pericial, 

diálogos e metodologia de planejamento 

Alemanha 
Planos 

Programas 

Não há requisitos 

legais formais 
Planejamento e Paisagem 

Países Não-Europeus 

Austrália 

Políticas 

Planos 

Programas 

Provisões legais para 

AEI no quadro da Lei 

da Biodiversidade e 

Conservação 

Semelhante à AIA de Projetos 

Avaliação de Sustentabilidade 

Hong-Kong 

Legislação 

Planos 

Programas 

Iniciativa 

governamental em 

1992, 

Avaliação de 

Sustentabilidade, 2000

Semelhante à AIA de Projetos – não há 

procedimentos formais; seção de informação 

ambiental de políticas 

USA (federal) 

“legislação” 

Planos 

Programas 

AEI legalmente 

requerido pelo NEPA, 

1969 - Avaliação 

Ambiental 

Programática 

Semelhante à AIA de Projetos 

Fonte: PARTIDÁRIO (2003); SADLER & DALAY-CLAYTON (2005) 

Segundo MMA (2002), o sistema de AAE do Reino Unido é o que possui maior 

amplitude de aplicação e tem sido uma das principais referências em todo o mundo. No 

entanto, segundo o mesmo autor a AAE britânica guarda uma subjetividade em seus 

resultados, pois depende fortemente do julgamento de consultores e avaliadores. 

LIMA/COPPE/UFRJ (2004a) relata que a adoção da AAE para a avaliação de políticas 

de transportes adotadas na região de Liverpool, Amsterdã e Berlim mostrou bons 

resultados. A análise comparativa do uso da AAE na formulação e revisão de políticas 

públicas indica uma tendência de formalização do uso da ferramenta na instância de 

avaliação de políticas públicas. Os estudos avaliados pelo autor foram classificados em 

AAE de Política, AAE de Planos e AAE de Programas. Quando comparados entre si, 
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ganharam um caráter de complementaridade, mostrando que o instrumento é mais 

efetivo se aplicado a sistemas encadeados, sendo pré-requisito para que se tenha AAE 

de PPP. 

O uso atual da AAE não está restrito aos países desenvolvidos. O que se vê é uma 

liderança na Europa desse processo e uma grande movimentação internacional em 

torno da adoção do instrumento. Algumas experiências exitosas podem ser vistas na 

África do Sul (definição de processos específicos para a incorporação da AAE no 

processo de desenvolvimento de seu Plano Integrado de desenvolvimento – IDP), 

Brasil (experiências nos setores de petróleo, o caso do Gasbol, Bacia de Camamu-

Almada; no setor de transportes, recém elaborada AAE para o Plano de Transportes de 

Minas Gerais; turismo, com o Prodetur II), China, Chile, Indonésia, etc 

(LIMA/COPPE/UFRJ, 2004). 

Além dos governos, a AAE tem sido usualmente adotada por instituições financeiras 

multilaterais, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, 

com o intuito de avaliar as diversas alternativas de investimentos, alterações de 

políticas setoriais, capacidade institucional e requisitos para o fortalecimento da gestão 

ambiental e a definição de impactos cumulativos de projetos. Como nos últimos anos a 

redução da pobreza tem sido o principal objetivo dos organismos multilaterais de 

financiamento, a utilização da AAE auxilia no desenvolvimento de uma abordagem 

integrada dessas estratégias, frisado pelas Metas do Desenvolvimento do Milênio 

(MDM)12 e pelo WSSD13 como fundamental para o alcance das metas de redução da 

pobreza.  

Segundo LIMA/COPPE/UFRJ (2004a), a experiência internacional mostra que a 

flexibilidade e a grande amplitude são fundamentais para o bom desenvolvimento da 

ferramenta, ressaltando que a AAE deve-se adaptar ao processo de tomada de decisão 

dos PPP, e não o contrário. Mostra, também, que o instrumento deve ser aplicado o 

mais cedo possível e ajustado às etapas de planejamento e tomada de decisão. 

 

 

                                                 
12 A Meta de Desenvolvimento do Milênio nº 7 estabelece como objetivo “integrar os princípios 
de sustentabilidade nas políticas e programas governamentais e a reversão das perdas de 
recursos naturais” (DALAL-CLAYTON e SADLER, 2005).  
13 O World Summit on Sustainable Development  
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2.4 Algumas experiências Brasileiras: AAE do Programa de Desenvolvimento 
do Turismo na Costa Norte do Brasil e AAE da Exploração e Produção de 
Petróleo e Gás Natural na Bacia de Camamu-Almada/Bahia  

A AAE ainda não foi formalmente regulada por lei no Brasil. Atualmente, as iniciativas 

ocorrem em função da crença individual de gestores, públicos ou privados, no poder e 

na eficiência do instrumento como facilitador da tomada de decisão. Atualmente, as 

iniciativas dos estudos são lideradas pelo setor governamental (federal ou estadual), 

mas também com casos na iniciativa privada e no terceiro setor. O Governo Federal, 

por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, têm estimulado e capacitado gestores 

públicos para a utilização do instrumento na tomada de decisão dentro de seus órgãos 

setoriais, no entanto a adesão a esses programas de capacitação ainda ocorre 

voluntariamente. Dentre as iniciativas federais até o presente momento, pode-se citar: 

AAE para o Gasoduto Brasil-Bolívia, AAE para o Plano Decenal de Expansão da 

Energia Elétrica, AAE do Programa de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste 

focado em 12 municípios do Nordeste do Brasil. 

No âmbito dos governos estaduais, cabe ressaltar o esforço do estado de Minas Gerais 

que, com a criação dos núcleos de gestão ambiental, grupos dentro das secretarias 

estaduais disseminadores da transversalidade da política ambiental, a 

operacionalização dos programas estratégicos de cada secretaria está sendo 

submetida a estudos de AAE. Já ocorreram estudos para o Plano de Transporte de 

Minas Gerais e o Plano de Geração de Energia Elétrica, ambos concluídos em 2007. Já 

estão em elaboração os termos de referência para a execução de estudos de AAE para 

a expansão dos setores de Mineração, Agricultura e Saneamento Básico. Tais termos 

serão entregues em 2008, com a realização dos estudos também prevista para o 

mesmo ano. As iniciativas de Minas Gerais têm se mostrado relevantes para o 

amadurecimento metodológico da AAE no Brasil. 

No âmbito da iniciativa privada, os dois esforços mais relevantes foram empreendidos 

pelo LIMA na realização da AAE da Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural 

na Bacia de Camamu-Almada/Bahia, ocorrida em 2005 e da AAE do Programa de 

Desenvolvimento do Setor Produtivo de Corumbá e Influências sobre a Planície 

Pantaneira, em andamento (2007-2008). Em ambos buscou-se analisar as opções de 

desenvolvimento de indústrias de alto potencial poluidor, petróleo no primeiro e 
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mineração/siderurgia no segundo, frente aos seus possíveis impactos em dois frágeis 

ecossistemas, litoral sul da Bahia e o Pantanal respectivamente.  

A seguir buscou-se avaliar as principais características metodológicas de dois dos 

principais estudos de AAE no Brasil. Estes foram escolhidos devido à sua forte 

repercussão em função de serem os primeiros realizados pelos setores de Petróleo e 

Turismo no Brasil. 

2.4.1 AAE do Programa de Desenvolvimento do Turismo na Costa Norte 
do Brasil (LIMA/COPPE/UFRJ, 2007) 

O estudo surgiu no âmbito do Programa de Desenvolvimento Turístico do Nordeste II 

(PRODETUR-NE II) como demanda do Banco Interamericano de Desenvolvimento, 

principal financiador e contraparte dos projetos, que vincula a adoção do instrumento 

como um dos critérios para a liberação da contrapartida financeira. Essa exigência 

surgiu após o baixo desempenho dos critérios ambientais do PRODETUR I, que com 

suas obras de melhoria da infra-estrutura, inúmeros impactos sócio-ambientais foram 

verificados. Dessa forma, a AAE foi aplicada no contexto do planejamento do 

desenvolvimento do turismo dentro do Ministério do Turismo, buscando avaliar os 

possíveis impactos socioambientais associados às diferentes estratégias e 

intervenções propostas pelo programa. 

A elaboração da AAE para a Costa Norte utilizou a metodologia de avaliação de 

cenários com análise multicritério, proposta pelo Laboratório Interdisciplinar de Meio 

Ambiente da UFRJ (LIMA), com base em estudos similares já realizados para outros 

setores produtivos, como a AAE da Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural 

na Bacia de Camamu-Almada/Bahia. Do ponto de vista metodológico, é importante 

mostrar duas características fundamentais desse estudo: A primeira se refere à 

abordagem de cenários como uma das ferramentas de auxílio para a realização de 

uma AAE, que propiciou a identificação das possíveis implicações socioambientais 

oriundas das diferentes opções de desenvolvimento apresentadas pelo programa; a 

segunda foi a eficiente mobilização da sociedade em torno da discussão sobre as 

perspectivas de desenvolvimento do turismo entre os diferentes atores sociais da 

região. 

A estrutura desenvolvida, por ser a primeira no setor turístico brasileiro, serviu como 

laboratório passível de ser adotado como um modelo nas demais regiões beneficiadas 

pelo programa PRODETUR. Com isso, caminha-se para que os compromissos 
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contratuais entre o Governo Brasileiro e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

sejam cumpridos. A AAE foi estruturada no seguinte formato: 

 Objetivos e escopo da AAE; 

 Processo de consulta e participação da sociedade buscando identificar as 

demandas estratégicas da população local; 

 Identificação dos planos e programas relevantes e suas interações com o 

desenvolvimento do turismo; 

 Elaboração de uma linha de base caracterizando os principais processos 

ambientais, sociais, econômicos, de uso do solo, institucionais, do turismo que 

geram ou potencializam as principais tensões e conflitos locais; 

 Definição dos objetivos estratégicos e da visão de futuro dos tomadores de 

decisão, locais, regionais e nacionais, na busca de um turismo sustentável; 

 Elaboração de dois cenários: cenário de referência (seguindo a tendência 

atual); e cenário de desenvolvimento, com duas variantes de cenários 

dependendo da estratégia de desenvolvimento aplicada; 

 Avaliação semi-quantitativa dos impactos associados aos cenários; 

 Avaliação dos cenários frente aos objetivos de sustentabilidade; 

 Conclusões e recomendações.  

Uma das dificuldades encontradas foi o delineamento de uma articulação entre os 

diversos atores públicos e privados na consecução de estratégias únicas para o 

desenvolvimento do turismo na região. O envolvimento das esferas públicas municipal, 

estadual e federal sublinhou a ausência da capacidade de planejamento estatal, fator 

fundamental para o bom desenvolvimento e implantação das políticas públicas. 

A AAE do turismo na Costa Norte possibilitou a construção de uma visão crítica do 

desenvolvimento do setor na área de estudo. Ajudou, também, a entender inúmeros 

riscos, contradições e conflitos no desenvolvimento da atividade. Permitiu que fossem 

apontadas e qualificadas as principais implicações de cada opção de desenvolvimento 

frente aos objetivos de sustentabilidade apresentados no âmbito do PRODETUR NE II, 

subsidiando, dessa forma, a tomada de decisão, principalmente em nível nacional.  

2.4.2 AAE da Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural na Bacia 
de Camamu-Almada/Bahia (LIMA/COPPE/UFRJ, 2004c) 

A iniciativa de realização foi conduzida pelas empresas El Paso, Petrobras S.A., 

Queiroz Galvão Perfurações S.A., Ipiranga Petróleo do Brasil S.A. e Petroserv S.A., 
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como intuito de verificar as possíveis implicações ambientais das diferentes opções de 

exploração dos Blocos Marítimos adquiridos em Leilão da Agência Nacional de 

Petróleo. A decisão de realizar o estudo após a concessão foi em virtude da grande 

sensibilidade ambiental que a região de estudo possui e pela incerteza associada aos 

possíveis e diferentes cenários de desenvolvimento da indústria de petróleo e gás 

natural. A demanda era em torno das informações ambientais de um programa de 

investimentos envolvendo os blocos marítimos e que tivesse um formato que auxiliasse 

a tomada de decisão em torno das diversas alternativas. 

O estudo, que foi realizado pelo Laboratório Interdisciplinar de Meio Ambiente, utilizou a 

metodologia de Análise Multicritério para a determinação das alternativas de 

desenvolvimento (tecnologias) para a região sul da Bahia. Como a área avaliada já 

tinha sido concedida, isto é, como a realização do estudo ocorreu depois da licitação 

dos blocos exploratórios, não houve alternativas de planejamento que considerassem a 

exclusão ou restrição de atividades da indústria de petróleo na região. 

Como ditam as boas práticas internacionais, o estudo foi dotado de um dinâmico 

mecanismo de envolvimento dos principais atores sociais da região através de um 

Comitê de Acompanhamento que teve a missão de identificar e fornecer informações 

relevantes ao estudo, bem como avaliar e propor sugestões para o aprimoramento do 

estudo ao longo de sua execução. 

Após a determinação das unidades territoriais de planejamento, abordagem esta que 

delimita onde e em qual profundidade as implicações ambientais seriam avaliadas, foi 

realizada uma caracterização e avaliação das questões sócio-ambientais e energéticas 

mais relevantes. Elas foram agrupadas em cinco eixos, a saber: físico, biótico, sócio-

demográfico, econômico e institucional. Na mesma etapa foram identificados os 

principais planos e programas ambientais, de desenvolvimento e de infra-estrutura, 

governamentais ou não, buscando medir o nível de participação e dinamismo da 

economia local.   

Posteriormente, foi empreendido um estudo de cenários com as diversas opções de 

desenvolvimento do setor. Dentre os cenários principais e suas variantes, foi possível 

realizar dezoito composições distintas. Nesse sentido, o estudo utilizou três critérios 

para a definição das melhores alternativas (cenários), a saber: minimização dos 

impactos ambientais negativos, minimização dos riscos ambientais e maximização dos 

benefícios sócio-econômicos. Os impactos ambientais dos cenários foram avaliados de 
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acordo com sua magnitude, importância e freqüência, partindo-se de critérios 

previamente definidos.  

Ao fim do estudo, foram propostas onze principais recomendações aos tomadores de 

decisão, ou seja, as empresas investidoras, para que o desenvolvimento da atividade 

possa caminhar, na medida do possível, por um caminho ambientalmente menos 

degradante. Por outro lado, o estudo poderia ter sido mais eficaz caso tivesse sido 

realizado anterior ao processo de tomada de decisão sobre o local dos blocos 

exploratórios. Outro ponto relevante foi que o estudo ressaltou o pouco conhecimento 

sobre os ecossistemas marítimo e litorâneo da região, ressaltando a necessidade de 

realização de pesquisas com o objetivo de subsidiar a proposição de outras medidas de 

mitigação mais eficazes e específicas para cada microrregião. 

2.5 Experiência de Aplicação da AAE na Agricultura 

O presente item tem por objetivo apresentar a experiência internacional da 

utilização dos estudos de Avaliação Ambiental Estratégica – AAE, como um 

instrumento de gestão ambiental pública, para o setor de agricultura, no sentido de 

se compreender a forma de sua implementação, bem como os principais 

benefícios e vantagens de sua utilização. Para tanto, foram selecionados para esta 

análise dois países: Canadá e Reino Unido, devido ao fato de que ambos são 

tradicionais usuários da AAE como instrumento de gestão ambiental pública.  

Cabe ressaltar, no entanto, que as experiências encontradas foram poucas e 

focadas somente na avaliação do uso das tradicionais ferramentas de estímulo à 

agricultura, como crédito agrícola e seguro safra. Apesar disso, o estudo desses 

casos, somados à experiência brasileira trarão subsídios suficientes para a 

elaboração de uma metodologia para uma AAE preliminar da expansão do etanol 

no Brasil. 

Inicialmente se faz uma breve análise da evolução do instrumento da AAE no país 

analisado, apresentando, posteriormente, sua experiência no setor agrícola. 

2.5.1 Canadá 

A adoção do instrumento de Avaliação Ambiental Estratégica no Canadá teve seu 

marco inicial em 1990, com o despacho do Gabinete dos Ministros que buscou incluir 

na tomada de decisão a variável ambiental de forma sistemática e transparente. Com o 
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despacho, cada Departamento Federal deveria levar em conta os desdobramentos 

ambientais relevantes da implantação das PPP que fossem postas à apreciação do 

Gabinete dos Ministros. Além de sistematizar a adoção da AAE, os departamentos 

ficaram responsáveis por divulgar tais resultados para a sociedade (MMA, 2002). 

De acordo com DALAL-CLAYTON & SADLER (2005), após o governo canadense 

verificar que as práticas da AAE não estavam aproximando as decisões 

governamentais dos objetivos de sustentabilidade do governo, um segundo Decreto do 

Gabinete dos Ministros de 1999 reforçou as responsabilidades das agências federais 

na implementação da AAE. A Agência Ambiental Canadense (Canadian Environmental 

Assessment Agency - CEAA) ficou responsável pela elaboração das diretrizes e pelo 

monitoramento da implantação do instrumento. Já os departamentos e agências 

federais ficaram responsáveis por elaborar as propostas e apresentar os resultados das 

Avaliações Ambientais ao Gabinete dos Ministros. Cinco anos depois, em Janeiro de 

2004, foi dada uma maior transparência ao processo de elaboração da AAE. Os 

departamentos e agências federais responsáveis pela elaboração da avaliação 

ambiental seriam obrigados a publicar declarações sobre como os efeitos ambientais 

adversos das PPP foram levados em conta na realização da AAE em sua fase 

detalhada.  

No Canadá, aplica-se a AAE a todos os setores responsáveis pelo desenvolvimento de 

Políticas, Planos e Programas. Primeiro, é realizado um diagnóstico preliminar a 

respeito da relevância dos impactos da adoção do referido programa. Na hipótese de 

se encontrar impactos relevantes na implementação do programa, ou se existir uma 

grande incerteza sobre os impactos, o próximo passo é a realização de uma AAE 

detalhada sobre o programa. Do contrário, a apresentação de uma declaração das 

conclusões será suficiente (AAFC, 2005). 

Atualmente, há uma série de departamentos que aplicam a AAE no Canadá, como o 

Departamento de Negócios Estrangeiros e Comércio Internacional (Departament of 

Foreign Affairs and International Trade), a Agência de Desenvolvimento Internacional 

Canadense (Canadian International Development Agency – CIDA) e o Departamento 

de Agricultura e Alimentos do Canadá (Agriculture and Agri-food Canadá - AAFC). No 

entanto, para a relevância do trabalho nos aprofundaremos somente no caso da AAFC. 
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Em novembro de 2003, a AAFC apresentou um plano de ação14 para a introdução da 

AAE em PPP formuladas pelo do Ministério da Agricultura Canadense. Tal plano tem 

como linhas principais: Integrar a AAE no processo de elaboração e autorização de 

políticas, planos e programas da AAFC e o monitoramento de estágios que assegurem 

a consistência e o conhecimento das implicações ambientais das revisões e das novas 

políticas e planos da AAFC. O plano da AAFC implantou um Grupo de Trabalho 

somente para a AAE (AAFC’s Departmental Working Group) e um Coordenador dentro 

do Ministério (SEA Coordinator). Também definiu os papéis e responsabilidades para 

cada um dos atores envolvidos dentro dos grupos-chave15 da estrutura (AAFC, 2005).  

No âmbito do Grupo Gestor de Finanças e Recursos (Finance and Resource 

Management Group), foi elaborada pela AAFC a Lei de Proteção da Renda Agrícola 

(Farm Income Protection Act - FIPA), que segundo a AAFC (2005), é o principal 

conjunto de programas de auxílio financeiro à agricultura canadense. Todos os 

programas sob o guarda-chuva do FIPA necessitam de AAE após dois anos de sua 

implantação e a cada cinco anos de funcionamento. Como principais objetivos, a 

avaliação deverá prover condições para que os programas proíbam ou limitem ações 

que são ambientalmente nocivas, além de estimular ações ambientalmente amigáveis. 

Dentre os programas que estão ligados à FIPA que foram contemplados por uma AAE, 

analisaremos o caso do Seguro-Safra (Crop Insurance), dada a facilidade de acesso às 

informações do processo de elaboração da AAE. O programa tem como objetivo criar 

uma blindagem contra as perdas na produção, causadas principalmente por 

intempéries climáticas ou pragas, garantindo, assim, a cobertura mínima da renda dos 

agricultores. A AAE teve como objetivo delinear o Seguro-Safra de forma que o 

programa minimize os efeitos negativos e maximize os positivos.  

A metodologia consistiu na elucidação de nove questões16 fundamentais sobre os 

principais impactos ligados à agricultura, diferenciando suas respostas de acordo com a 

                                                 
14 Agriculture and Agri-Food Canada's Guide on the Environmental Assessment of Policy, Plan 
and Program Proposals - Strategic Environmental Assessments 
15 Cabinet Affairs, Finance and Resource Management Group, Board Secretaries, Team Lead 
drafting the Policy, Plan or Program proposal e AAFC’s Departmental Working Group Members 
(AAFC, 2005). 
16 A redução do risco poderá influenciar a variabilidade das lavouras? Poderá estimular ou 
desestimular a inovação das práticas de proteção da terra? Poderá afetar os insumos utilizados 
na produção? Poderá alterar as técnicas de rotação de culturas? Poderá estimular o uso de 
terras impróprias para a agricultura? A exigência do Seguro Safra de boas práticas na 
agricultura poderá afetar a tomada de decisão dos agricultores? Poderá alterar a área e o tipo 
do pousio usado? Poderá afetar a quantidade e qualidade dos habitats naturais? Poderá 
estimular ou desencorajar a produção de orgânicos? 
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província e a cultura selecionada. Com as respostas, a AAE indicará em quais aspectos 

o programa deverá se precaver para evitar os impactos estratégicos.  

De acordo com CAMPBELL (1996), a avaliação concluiu que o Seguro-Safra não causa 

impactos significativos sobre o meio ambiente. Por outro lado, o estudo elaborou duas 

recomendações principais: 

• Criação de indicadores ambientais para a agricultura como forma de 

monitoramento dos impactos ambientais na agricultura; 

• Elaboração de uma abordagem de análise dos impactos ambientais das 

políticas agrícolas, através de ferramentas analíticas e processos mais claros de 

análise. 

CAMPBELL (1996) ressalta ainda que tais análises são controversas por identificar 

uma série de trade-offs ambientais e sociais que estão indiretamente ligados ao 

desenvolvimento do seguro-safra. Questões sociais podem estar sendo impactadas 

bem mais incisivamente que as ambientais. Por outro lado, algumas questões 

ambientais podem estar sendo impactadas de forma positiva enquanto outras de forma 

negativa. Em conseqüência, é difícil determinar quais práticas são ambientalmente 

corretas.  

2.5.2 Reino Unido 

Surgimento da AAE no Reino Unido 

Historicamente, o Reino Unido possui um forte sistema de planejamento que lhe oferta 

uma série de abordagens metodológicas para o planejamento de políticas setoriais. 

Assim, as bases para uma integração das questões ambientais no processo de 

planejamento setorial ganharam bases sólidas nesse tipo de aparato estatal. A 

integração é uma realidade desde o início da década de 70, criando um vasto 

conhecimento prático do planejamento ambiental no setor público. A discussão sobre a 

adoção da AAE teve início na década de 80, culminando na produção do primeiro guia 

para Avaliação de Políticas em 1991 (PARTIDÁRIO, 2003). 

Até sua entrada na Diretriz da União Européia de 21 de julho de 2004, o Reino Unido 

era orientado por 3 guias de boa prática: o publicado em 1993, chamado “Avaliação 

Ambiental dos Planos de Desenvolvimento” (Environmental Appraisal of Development 

Plans), que dava diretrizes para as AAE de planos municipais; o publicado em 1998, 
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chamado “Avaliação de Políticas e Meio Ambiente” (Policy Appraisal and the 

Environment) que se aplica estritamente a políticas; e o publicado em 1999, chamado 

“Guia de Boas Práticas para a Avaliação de Sustentabilidade dos Planos Regionais” 

(Good Practice Guide on Sustainability Appraisal of Regional Planning Guidance), 

direcionado aos planos regionais e municipais. Isso deu um embasamento muito 

robusto para o desenvolvimento de estudos no planejamento governamental em todas 

as esferas de governo (PARTIDÁRIO, 2003). 

Em 2004, o Reino Unido mudou sua legislação e definiu toda a sua regulamentação de 

acordo com a Diretiva da União Européia. Essa “transferência” de legislação foi feita 

separadamente para os demais países que compõem o reino: Escócia, Irlanda do Norte 

e País de Gales. Nesse sentido, a Diretiva da EU diz que a AAE deve ser realizada 

somente para os Planos e Programas, deixando as Políticas à parte, pois o seu esboço 

já deve levar em consideração os impactos ambientais, sociais e econômicos de 

acordo com as conclusões do Consulado Europeu de Gotemburgo. Os planos e 

programas passivos de AAE são os considerados com relevantes impactos ambientais, 

e são posteriormente explicitados em seu artigo 3.2, a seguir: agricultura, florestas, 

pesca, energia, indústria, transporte, gerenciamento de resíduos, gerenciamento de 

recursos hídricos, telecomunicações, turismo e uso do solo (DALAY-CLAYTON & 

SADLER, 2005). 

- Avaliação Ambiental Estratégica do Programa de Desenvolvimento Rural para a 
Inglaterra 2007-201317 (DEFRA, 2007)  

A criação de uma política de desenvolvimento agrícola para o Reino Unido surge em 

um contexto maior de desenvolvimento rural de todos os países da União Européia 

(EU). Considerado como uma das prioridades, o desenvolvimento rural vem sendo alvo 

de políticas específicas desde a criação do bloco. Nesse sentido, a Política Comum da 

Agricultura da UE (Common Agricultural Policy - CAP18) aparece como uma das 

principais ferramentas de crescimento econômico e desenvolvimento de empregos das 

áreas rurais, objetivo este considerado como prioritário pela União Européia e 

consagrado19 como um dos pilares da UE. A CAP possui duas linhas de financiamento 

                                                 
17 Em inglês: Rural Development Programme for England 2007-2013. 
18 A Política Comum da Agricultura da União Européia é um sistema de programas e subsídios 
que garante  preços mínimos aos produtores e sustenta preços competitivos frente a outros 
produtores mundiais (http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/index_en.htm).   
19 Considero consagrado tomando como base a Estratégia de Lisboa, relançada em 2005, que 
lança como um dos pilares do desenvolvimento da União Européia a busca pelo 
desenvolvimento econômico, com criação de empregos e aumento da competitividade dos 
produtos no mercado mundial. (http://ec.europa.eu/agriculture/lisbon/index_en.htm) 
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chamadas de Pilares I e II. O Programa de Desenvolvimento Rural é o caminho para 

que o Pilar II da CAP seja operacionalizado na Inglaterra. 

O Pilar I é historicamente vinculado ao apoio a agricultores na sua cadeia de produção. 

Com a crescente percepção de que esse tipo de intervenção direta na produção 

causava efeitos negativos na economia e no meio ambiente, sua abordagem mudou de 

foco, passando a ser pagamentos desvinculados da produção. Além disso, os 

requisitos ambientais para a adesão ao fundo se tornaram mais rígidos. 

Apesar do crescimento da importância do Pilar II da CAP, o Pilar I ainda permanece 

como uma das mais importantes linhas de subsídio do Reino Unido. No Pilar II, estão 

incluídos inúmeros tipos de projetos, dentre eles: diversificação da produção, atividades 

agro-ambientais, conversão da produção para o método orgânico, expansão e 

gerenciamento de áreas florestais. Até Dezembro de 2006, o Programa de 

Desenvolvimento Rural da Inglaterra para o período 2000-2006 era responsável por dar 

suporte a essa linha de financiamento. A partir de 2007, o papel de definir quais os 

tipos de empreendimentos que serão contemplados por essa linha de financiamento 

será o RDPE 2007-2013.  

Cabe ressaltar que essa linha de financiamento possui recursos oriundos da União 

Européia e do DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs). Esses 

recursos estão vinculados à Política de Desenvolvimento Rural da UE (Rural 

Development Policy) que é baseada em três instrumentos legais: Linhas Estratégicas 

para o Desenvolvimento Rural da EU; a instituição da Comissão Reguladora; e o Fundo 

Europeu da Agricultura para o Desenvolvimento Rural (EAFRD – European Agricultural 

Fund for Rural Development). Dessa forma, para que o Reino Unido conseguisse os 

recursos, o DEFRA teve que submeter o programa e obter a aprovação da Comissão 

Européia: 

o Planos Estratégicos (The National Strategy Plan) para cada um dos quatro 

grandes territórios do país (Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do 

Norte); 

o Programas detalhados de intervenção para cada um desses Países, por 

exemplo, o Programa de Desenvolvimento Rural para Inglaterra 2007-2013 

(RDPE 2007-2013).  

O desenvolvimento de um estudo de Avaliação Ambiental Estratégica para o RDPE é 

considerado uma das obrigações impostas pela Diretriz da União Européia, de 2001, 
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2001/42/EC20 que dita a obrigatoriedade de estudos sobre os impactos ambientais de 

certas políticas, planos e programas. Nesse sentido buscou-se o desenvolvimento de 

um estudo que indicasse os prováveis impactos positivos ou negativos decorrentes da 

implantação do programa. Como característica, o processo de elaboração da AAE foi 

conduzido paralelamente ao desenvolvimento das linhas programáticas, facilitando o 

mecanismo de retro-alimentação do desenvolvimento de políticas públicas. Dessa 

forma, conseguiu-se dar consistência entre as linhas de ação do RDPE e as discussões 

em torno dos aspectos ambientais relevantes da implantação do programa.  

Em Fevereiro de 2006, foram definidos os primeiros objetivos e as diretrizes para o 

Programa de Desenvolvimento Rural para a Inglaterra para 2007-2013. Inicialmente 

buscou-se um alinhamento entre as políticas governamentais inglesas e da União 

Européia. Percebe-se que os objetivos buscam aliar o desenvolvimento de uma 

agricultura mais competitiva e sustentável à proteção ambiental, pois ao mesmo tempo 

estimulam a adoção de práticas ambientalmente mais amigáveis e uma política mais 

conservacionista (Quadro 4). 

Quadro 4 – Principais Objetivos do Programa de Desenvolvimento Rural para a 
Inglaterra para 2007-2013 

Melhorar a gestão ambiental das fazendas dando maior suporte para tal ao longo de toda a 

Inglaterra, buscando diminuir grandes impactos, como a queda da biodiversidade nos campos, 

perda de habitats naturais, conservação do patrimônio natural e poluição das águas. 

Melhorar e estender a qualidade e quantidade de áreas florestais ao longo da Inglaterra 

Expansão da agroenergia de acordo com os objetivos da União Européia e Reino Unido 

Fomentar o desenvolvimento econômico, principalmente nas regiões mais remotas onde a 

lucratividade da atividade mostra-se insuficiente. 

Maximizar os benefícios dos trabalhos comunitários e de cooperativas 

Disponibilizar treinamento e outros serviços para que se consiga atingir os objetivos anteriores 

via desenvolvimento de inovações tecnológicas em regiões menos favorecidas 

Fonte: DEFRA (2007) 

                                                 
20 O propósito da Diretiva da UE é assegurar “que as conseqüências ambientais de certos 
planos e programas sejam identificadas e avaliadas durante as fases de preparação e antes de 
sua adoção”. Nos termos da AAE definida pela EU, tem-se que durante o processo de AAE, 
autoridades ambientais, atores sociais relevantes (stakeholders) e o público podem oferecer 
opiniões e posicionamentos, que são levados em consideração no processo de planejamento 
em curso. Um dos pressupostos da aplicação da AAE é que esta possa contribuir para um 
processo mais transparente de planejamento por meio da mobilização da sociedade e pela 
integração de considerações ambientais com vistas à consecução dos objetivos do 
desenvolvimento sustentável. (LIMA/COPPE/UFRJ, 2004b)  
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A partir dos objetivos, o programa é baseado em 4 eixos fundamentais, são eles: (1) 

Tornar a agricultura e a exploração de florestas mais competitiva e sustentável; (2) 

melhora do estado do meio ambiente e do interior; (3) geração de oportunidades em 

áreas rurais; e (4) a abordagem da liderança. Pode-se verificar que além do 

desenvolvimento da agricultura, os eixos transformadores do programa já incluem 

questões sobre meio ambiente e geração de oportunidades no campo. Dessa forma, a 

AAE teve um papel fundamental de assegurar que as ações previstas dentro dos eixos 

especificados não sejam contraditórias com seus objetivos de sustentabilidade. 

A elaboração da AAE utilizou a metodologia convencional determinada por Partidário 

(1996), adaptada ao caso específico. Cabe ressaltar que do ponto de vista 

metodológico, a concepção do estudo, além de propiciar a identificação das possíveis 

implicações socioambientais concernentes ao Programa, possibilitou a mobilização dos 

atores sociais relevantes em torno do debate das conseqüências ambientais do 

programa. Também conseguiu que o programa estabelecesse uma consistente rotina 

de monitoramento dos impactos através da adoção de indicadores de desempenho. A 

AAE foi estruturada da seguinte forma: 

o Avaliação preliminar (Scoping) - Determinação dos impactos socioambientais 

mais prováveis e das informações necessárias para dar um embasamento 

maior ao desenvolvimento da AAE; 

o Linha de Base – Elaboração de uma linha de base mostrando o real estado do 

meio ambiente e o desenvolvimento de critérios de avaliação para o programa; 

o Avaliação da situação atual e das alternativas – avaliação dos atuais efeitos do 

programa já implementado e a avaliação de alternativas para tais impactos; 

o Consulta pública dos resultados encontrados no relatório ambiental da AAE; 

o Inclusão das questões levantadas na consulta pública e elaboração do relatório 

final da AAE resumindo todas as questões levantadas e as alterações 

realizadas no relatório ambiental; 

o Determinação de uma estratégia de monitoramento e revisão ao mesmo tempo 

em que o plano é implementado para que as alterações necessárias possam 

ser incluídas no próximo ciclo de interação. 

Apesar dos princípios da AAE terem sido mantidos, no caso específico de avaliações 

relacionadas a programas de incentivos de renda por parte do governo foram 

encontradas as seguintes limitações:  
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o Como o RDPE afetará toda a Inglaterra, a preparação da linha de base dos 

aspectos socioambientais teve uma grande abrangência e uma pequena 

precisão;  

o Limitação na escolha de alternativas. Como as atividades realizadas pelo 

programa são, em grande parte, determinadas pela Comissão Européia, isto 

limitou a adoção de ações alternativas na fase de avaliação de impactos. Dessa 

forma, buscou-se analisar os impactos de diferentes volumes de investimentos 

entre os diversos eixos propostos, ao invés de ações diferenciadas; 

o Visto que o RDPE é um programa baseado em subsídios diretos, os impactos 

ambientais de determinadas atividades, principalmente relativos aos eixos 1 e 3, 

não podem ser previstos com exatidão.   

No que tange à linha de base, foi elaborado um levantamento que incluiu as questões 

econômicas, sociais e ambientais do território inglês. O levantamento buscou identificar 

questões nos seguintes sub-temas: populações e saúde, biodiversidade e conservação 

dos habitats, paisagens e patrimônio cultural, recursos hídricos, solos, mudanças 

climáticas, gerenciamento de resíduos. A AAE conseguiu identificar os principais 

problemas ambientais em decorrência da implantação do programa, dentre os 

principais pode-se citar: 

o A transformação das práticas agrícolas para modelos mais intensivos pode, em 

longo prazo, ser acompanhado por um forte declínio na empregabilidade do 

setor primário, crescimento da perda de biodiversidade em função da 

fragmentação dos habitats, crescimento da poluição das águas; 

o As atividades agrícolas são importantes emissores de gases de efeito estufa, 

principalmente pelo uso de fertilizantes sintéticos e pelas práticas de 

gerenciamento de resíduos. Há possibilidade de diminuição das emissões com 

o uso de manejo mais adequado; 

o O gerenciamento de resíduos não orgânicos da agricultura está mudando da 

mesma forma que nas indústrias. Com isso, os custos estão aumentando 

substancialmente; 

o As áreas para recuperação da mata estão aumentando consistentemente em 

função de um maior reconhecimento dos ganhos sociais e ambientais da 

conservação dessas áreas; 

o Há uma melhora no desempenho ambiental da agricultura nos últimos anos. 

Como evidência, há a diminuição dos índices de poluição das águas pela 

agricultura.   
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Com base nas evidências da linha de base, foi empreendida uma sistemática avaliação 

dos impactos ambientais da RDPE. Esses critérios foram escolhidos em função de 

experiências passadas dos estudos de impacto ambiental desenvolvidos para 

agricultura e estão relacionados com os sub-temas já determinados na fase de escopo 

da AAE. A avaliação foi feita em função de medidas propostas pelo programa para 

cada um dos seguintes planos: 

o Plano de desenvolvimento de sistemas agro-ambientais com treinamento 

associado; 

o Plano de fortalecimento da gestão de áreas de florestas para conservação; 

o Plano de desenvolvimento de culturas de grãos para produção de biomassa 

para energia; 

o Atividades de fortalecimento do valor agregado de produtos agrícolas e 

florestais, incluindo o desenvolvimento da cadeia produtiva; 

o Programa de promoção do ecoturismo e turismo cultural; 

o Programa de desenvolvimento de atividades de desenvolvimento da economia 

rural; 

o Programa de conservação e restauração do patrimônio rural e dos ativos 

ambientais; 

O produto dessa avaliação é uma matriz de impactos que relaciona os impactos mais 

prováveis de cada uma das medidas com os critérios socioambientais pré-definidos. O 

resultado mostrou que grande parte dos impactos deve ser positiva para grande parte 

dos critérios. No entanto, o estudo mostra uma limitação devido ao pequeno grau de 

certeza oriundo de uma avaliação de impactos em programas extremamente amplos. 

Deve-se ressaltar que o estudo de AAE foi feliz em alertar que os prováveis impactos 

poderão variar sua intensidade dependendo da forma como o projeto será 

implementado. Mesmo assim a relevância do estudo reside no fato de antecipar 

possíveis impactos e delinear as ações de mitigação ou remodelagem do RDPE para 

minimizá-los. Como exemplo, o Quadro 5 mostra como foram identificados os impactos 

da medida chamada “Aumento do Valor Econômico das Florestas”, no contexto do 

“Plano de Fortalecimento da Gestão de Áreas de Florestas para Conservação”: 
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Quadro 5 – Resumo da avaliação dos impactos ambientais da AAE do RDPE 
2007-2013 

Tópicos da AAE Critério Prováveis impactos 
Biodiversidade Melhorar e proteger a 

biodiversidade 
O objetivo central das medidas é 
melhorar e proteger a biodiversidade. 
PROVÁVEL FORTE IMPACTO 
POSITIVO (++)  

Água, biodiversidade e 
resíduos  

Melhora e proteção da 
qualidade da água  

Objetivo parcial da medida. PROVÁVEL 
LIMITADO IMPACTO POSITIVO (+)  

Fatores climáticos e 
biodiversidade 

Redução dos impactos 
minimizando as emissões 
de GEE e adaptação às 
mudanças climáticas 

Redução das emissões é um dos 
objetivos da medida. PROVAVEL 
IMPACTO POSITIVO (+ ou ++) 

Com relação à adaptação. PROVAVEL 
AUSÊNCIA DE IMPACTOS 
RELEVANTES ( 0 ) 

Fatores climáticos e 
biodiversidade 

Maior eficiência no uso dos 
recursos naturais e melhor 
gerenciamento de resíduos 

A extensão do programa buscará 
adicionar valor também aos resíduos 
florestais. POSSÍVEL IMPACTO 
POSITIVO (0 ou +) 

Solos Proteção e melhora da 
estrutura dos solos 

Melhor manejo florestal poderá diminuir 
os processos erosivos. MUITO 
LIMITADOS, PROVÁVEIS IMPACTOS 
POSITIVOS (0 ou +) 

Paisagens Proteção e melhora da 
qualidade e das 
características paisagísticas

Um dos objetivos da medida. OS 
PROVÁVEIS IMPACTOS POSITIVOS 
SERÃO MODERADOS ( + ) 

Patrimônio 
arquitetônico e 
arqueológico 

Proteção e melhora do 
ambiente histórico e cultural

PROVÁVEIS IMPACTOS POSITIVOS 
POSSÍVELMENTE LIMITADOS (0 / +) 

População, saúde Melhoria do acesso e 
recreação 

PROVÁVEIS FORTES IMPACTOS 
POSITIVOS (++) 

População, saúde Geração de empregos, 
particularmente para o 
público-alvo delimitado 
pelas metas 

PROVÁVEIS LIMITADOS IMPACTOS 
POSITIVOS (+) 

População, saúde Contribui para comunidades 
sustentáveis 

PROVÁVEIS IMPACTOS POSITIVOS 
(+) 

Potenciais 
contribuições para 
todos os tópicos em 
longo prazo 

Aumento da conscientização 
e conhecimento ambiental 
para as pessoas que 
trabalham no setor agro-
silvo-pastoril 

Como conseqüência, essa medida do 
programa irá fortalecer a consciência e 
o conhecimento junto às pessoas 
envolvidas no setor. Dependendo da 
extensão das medidas, há a 
possibilidade de que o grande público 
também sofra impactos positivos. (+ ou 
++)  

Fonte: DEFRA (2007) 

A partir da análise dos impactos o estudo buscou determinar a relevância desses 

impactos no tempo, criou uma estratégia de alternativas de mitigação para os impactos 

negativos encontrados e desenvolveu um processo de monitoramento. Com essas três 

fases finais, o estudo foi capaz de gerar alternativas mais sustentáveis para o RDPE e 

tornou a AAE um processo cíclico que poderá ser avaliado ao longo da implantação da 
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política, dando ao processo de formulação das políticas públicas de agricultura, um 

caráter cíclico em busca da sustentabilidade. 

2.6 Considerações sobre as experiências anteriores mostradas 

A prática revelou que a AAE é um instrumento que possibilita a antecipação e a 

resolução de potenciais conflitos ligados à questão do uso racional dos recursos 

ambientais. O que o torna inovador e salutar é sua capacidade de induzir a 

consideração de possíveis implicações ambientais, positivas ou negativas, associadas 

às políticas antes de sua tomada de decisão. Pôde-se observar que os governos do 

Canadá e do Reino Unido vêm utilizando a AAE de maneira compulsória, buscando, 

dessa forma, incorporar as implicações ambientais nos diversos momentos do 

planejamento setorial.   

No mesmo sentido, o levantamento de experiências internacionais em alguns setores 

da economia, como transportes, geração de energia, exploração de petróleo e turismo, 

apontam para a importância da adoção de metodologias específicas para a AAE da 

expansão do etanol (MALHEIROS, 2002, MIYAMOTO, 2003, LIMA/COPPE/UFRJ, 

2004). 

Das experiências mostradas, percebe-se que quando o país que realiza a AAE possui 

forte estrutura de planejamento governamental, o instrumento consegue atingir seu 

objetivo de subsidiar o processo de tomada de decisão. Por outro lado, o exemplo do 

caso do Turismo, PRODETUR II, mostra que mesmo não possuindo uma estrutura 

governamental voltada para o planejamento, o instrumento consegue identificar as 

lacunas de governança no setor público, abrindo caminho para a estruturação de 

práticas de planejamento público setorial. 

Um outro ponto que chamou a atenção nas experiências internacionais foi o caráter 

contínuo da AAE. Em ambos os casos o que se viu foi uma tendência de continuidade 

do uso do instrumento em todas as decisões governamentais, possibilitando uma retro-

alimentação do processo de planejamento. Isso permite alterar os objetivos de um 

plano ou programa ao longo do seu próprio desenvolvimento, além de um ganho com 

as experiências passadas e uma maior precisão aos futuros estudos de AAE, 

aprimorando-o. 

A utilização da AAE como instrumento de apoio ao tomador de decisão deve, 

necessariamente, ocorrer antes da decisão tomada, do contrário sua eficácia será 
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restrita, como foi observado no caso da AAE realizada para a exploração de petróleo 

na bacia de Camamu-Almada. Nesse caso, as opções aos empreendedores (empresas 

de petróleo) ficaram restritas ao uso de tecnologias, independentemente da 

sensibilidade dos ecossistemas locais à exploração de petróleo. Nesse sentido, cada 

vez mais as discussões mostram a necessidade da Agência Nacional de Petróleo 

(ANP) de incorporar a variável ambiental no processo de tomada de decisão para se 

colocar a leilão os blocos exploratórios de petróleo. A AAE veio justamente corroborar 

tal necessidade. 

Com base nos estudos internacionais, observou-se que as atividades relacionadas à 

agricultura influenciam a qualidade de vida não somente dos agricultores, mas também 

dos consumidores, alem de provocar profundas alterações nos recursos naturais. 

Diferentemente de outros setores, a sobrevivência da agricultura depende intimamente 

da conservação dos ativos, recursos que ela utiliza, ou seja, o próprio meio ambiente 

no qual está inserida.  

A aplicação da AAE na agricultura deve ser considerada uma prática recente em todo o 

mundo e, por isso, sua metodologia está sujeita a adaptações e aprimoramentos, de 

acordo com a disseminação do instrumento. Ela deve ser capaz de fornecer uma 

estrutura forte e lógica para avaliar os impactos ambientais e sociais do 

desenvolvimento rural. 

Na experiência do Reino Unido destacou-se a utilização de critérios ambientais para a 

orientação da avaliação nas questões estratégicas. Por outro lado, isso pode significar 

uma simplificação inadequada caso a escolha de tais critérios não seja realizada de 

forma adequada.  

No que tange as incertezas, os estudos identificaram os pontos onde a AAE não 

conseguiu grande aderência, ou seja, análises com grande grau de incerteza. Esta 

análise mostrou-se relevante, uma vez que viabiliza a orientação de estudos futuros em 

outras instâncias da tomada de decisão, como em nível projetos. Isso também se deve 

ao nível de abrangência. Tanto no Canadá quanto no Reino Unido, o espectro das 

intervenções foi muito grande, limitando a precisão da avaliação de impactos e gerando 

grandes índices de incertezas. 

Além das incertezas, os estudos para o setor de agricultura permanecem sem avaliar e 

comparar alternativas vis-à-vis os objetivos e critérios estabelecidos. As avaliações 

foram feitas para o país todo, com critérios globais, com análises qualitativas ou semi-
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quantitativas, com critérios de análise pouco claros que, em última instância, dificulta a 

tomada de decisão por não apresentar alternativas, mas sim uma análise de uma única 

opção.  

Resumidamente, os benefícios encontrados em direção a uma agricultura sustentável 

são: 

 Compreensão do contexto político e legal que relaciona a agricultura com a 

conservação dos recursos naturais; 

 Identificação das incertezas; 

 Oportunidades para rever as fronteiras de expansão da agricultura, visando 

atender os múltiplos interesses, tanto comerciais, quanto de desenvolvimento 

local e conservação do meio ambiente; 

 Fornecimento de informações prévias para as etapas dos Estudos de Impacto 

Ambiental; 

 Criação de oportunidades para medidas de mitigação para o sobre uso dos 

recursos naturais.  

2.7 Oportunidades para o uso da Avaliação Ambiental Estratégica na 
expansão do etanol no Brasil  

Desde a saída do Governo Federal da regulação da produção, durante a década de 90, 

o Estado tem participado somente atraves da elaboração de diretrizes gerais e 

definição dos percentuais de adição do etanol na gasolina. O que era uma forte 

presença do estado controlando a demanda e a oferta, atualmente restringe-se a 

políticas de estímulo ao setor, estabelecendo restrições ambientais, e com 

preponderância das regras de livre mercado.  

Como pôde ser visto no capítulo 1, a análise da projeção da demanda de energia no 

mundo indica o crescimento do uso dos combustíveis fosseis aumentando 

sutentadamente a sua participação na matriz energética mundial. As perspectivas são 

de manutenção ou ate crescimento dessa demanda, transformando a regularidade do 

suprimento de energia como um dos grandes desafios para a humanidade que, 

combinado com projeções de redução das reservas de petróleo com os impactos 

negativos de seu uso no clima global, transforma a energia em um dos principais 

gargalos para o desenvolvimento da sociedade moderna. Dessa forma, todas as 

variáveis indicam uma crescente atratividade para novas fontes de suprimento, 
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valorizando alternativas mais limpas e renováveis. Esse contexto mostra que a 

biomassa poderá ocupar um importante papel para a nova matriz energética mundial.  

O Brasil possui enorme potencial para o desenvolvimento da biomassa por causa de 

sua localização geográfica, clima, recursos naturais e tecnologia em agricultura para se 

tornar o principal player mundial na geração de energia a partir da biomassa. Nesse 

sentido, enquanto outros países ainda caminham para o desenvolvimento de energias 

alternativas, o Brasil já possui diversos tipos de uso em larga escala de energias 

renováveis, como a hidroeletricidade e o etanol.  

Nos últimos anos, a vontade do governo em investir na expansão da indústria vem se 

mostrando crescente. Com grandes possibilidades de exportação, o governo brasileiro 

começou a capitanear esforços de promoção dos biocombustíveis, seja como promotor 

em painéis de discussão multilaterais, seja na incorporação de políticas públicas com o 

intuito de estimular a expansão da iniciativa privada nesse setor. 

Com o sucesso do Programa Nacional do Álcool, o governo agora busca sua extensão 

para outros campos da agroenergia, como o biodiesel e florestas plantadas. A 

percepção do governo é de que para o sucesso de todas as modalidades, as políticas 

públicas deverão ter papel decisivo, especialmente em relação à definição de 

estratégicas e ações para aproveitamento da biomassa energética. 

Nesse contexto, visando fortalecer e integrar as ações governamentais para o 

desenvolvimento da agroenergia, em 2005, o Governo Federal através dos Ministérios 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Ciência e Tecnologia, de Minas e Energia 

e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior criou a “Diretrizes de Política de 

Agroenergia 2006-2011” buscando desenvolver os seguintes pontos: 
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Quadro 6 – Diretrizes de Política de Agroenergia 2006-2011 
 

Desenvolvimento da agroenergia - pela expansão do setor de etanol, implantação da cadeia produtiva 

do biodiesel, aproveitamento de resíduos e expansão de florestas energéticas cultivadas, com 

abrangência nacional, objetivando a eficiência e produtividade e privilegiando regiões menos 

desenvolvidas. 

Agroenergia e produção de alimentos – A expansão da agroenergia não afetará a produção de 

alimentos para o consumo interno, principalmente da cesta básica. Pelo contrário, co-produtos do 

biodiesel, por exemplo, torta de soja e de girassol, tendem a complementar a oferta de produtos para a 

alimentação humana e animal. 

Desenvolvimento tecnológico - Pesquisa e desenvolvimento de tecnologias agropecuárias e industriais 

adequadas às cadeias produtivas da agroenergia, que proporcionem maior competitividade, agregação de 

valor aos produtos e redução de impactos ambientais. Concomitantemente, deverá contribuir para a 

inserção econômica e social, inclusive com o desenvolvimento de tecnologias apropriadas ao 

aproveitamento da biomassa energética em pequena escala. 

Autonomia energética comunitária - Propiciar às comunidades isoladas, aos agricultores 

individualmente, cooperativados ou associados, e aos assentamentos de reforma agrária, meios para 

gerar sua própria energia, em especial nas regiões remotas do território nacional. 

Geração de emprego e renda - A política de agroenergia deve constituir-se em um vetor da 

interiorização do desenvolvimento, da inclusão social, da redução das disparidades regionais e da fixação 

das populações ao seu habitat, em especial pela agregação de valor na cadeia produtiva e integração às 

diferentes dimensões do agronegócio. 

Otimização do aproveitamento de áreas antropizadas - As culturas energéticas devem ser produzidas 

respeitando a sustentabilidade dos sistemas produtivos e desestimulando a expansão injustificada da 

fronteira agrícola ou o avanço rumo a sistemas sensíveis ou protegidos, como a floresta amazônica, a 

região do Pantanal, entre outras. Poderá, ainda, contribuir para a recuperação de áreas degradadas, 

podendo ser associadas ao seqüestro de carbono. 

Otimização das vocações regionais – Incentivo à instalação de projetos de agroenergia em regiões com 

oferta abundante de solo, radiação solar e mão-de-obra, propiciando vantagens para o trabalho e para o 

capital, dos pontos de vista privado e social, considerando-se as culturas agrícolas com maior 

potencialidade. 

Liderança no comércio internacional de biocombustíveis - O Brasil reúne vantagens comparativas 

que lhe permitem ambicionar a liderança do mercado internacional de biocombustíveis e implementar 

ações de promoção dos produtos energéticos derivados da agroenergia. A ampliação das exportações, 

além da geração de divisas, consolidará o setor e impulsionarão o desenvolvimento do País. 

Fonte: BRASIL (2005) 

Lastreada pelas diretrizes estipuladas pelo Governo Federal, o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou em 2006 o Plano Nacional de 

Agroenergia 2006-2011 (BRASIL, 2006). Nesse plano buscou-se “estabelecer marco e 

rumo para as ações públicas e privadas de geração de conhecimento e de tecnologias 

que contribuam para a produção sustentável da agricultura de energia e para o uso 
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racional dessa energia renovável. Tem por meta tornar competitivo o agronegócio 

brasileiro e dar suporte a determinadas políticas públicas, como a inclusão social, a 

regionalização do desenvolvimento e a sustentabilidade ambiental”. 

Como é característico em setores com forte participação da iniciativa privada, o estado 

passa de empreendedor para um estado fomentador de investimentos. É justamente 

essa forma de atuar que está traduzida na política e no plano acima apresentado.  

Nesse sentido, há a possibilidade de realização da AAE em cada modalidade de 

combustível contemplada pelo plano. No entanto, a proposta da presente dissertação 

é de analisar somente uma “modalidade” contemplada por esses planos e políticas, o 

álcool (Figura 5), deixando de lado as demais agroenergias para futuros estudos.   

 

Figura 5 – Limites da AAE no esquema da matriz de agroenergia do  
Plano Nacional de Agroenergia  

Fonte: BRASIL (2006) 

Conclui-se que há oportunidade para desenvolver um estudo de Avaliação Ambiental 

Estratégica que busque justamente entender como essas políticas de fomento aos 

biocombustíveis e as forças de mercado poderão gerar conflitos entre os objetivos 

 

Limites da 
AAE  
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traçados pelo governo para a sustentabilidade das atividades de agroenergia e o 

desenvolvimento de um novo ciclo do etanol, sem agressão ao meio ambiente.  

2.8 Proposta Metodológica para uma AAE da Expansão da Oferta de Etanol 

Com base nas experiências anteriores e as diferentes metodologias utilizadas, 

elaborou-se uma metodologia para a realização de um estudo de Avaliação Ambiental 

Estratégica para a expansão da produção de etanol no Brasil. Abaixo estão listadas as 

vertentes da metodologia e em cada item foram identificadas as questões que devem 

ser abordadas.   

2.8.1 Vertente Política/Institucional 

No Brasil, independentemente da existência de uma legislação específica que 

determine a utilização da Avaliação Ambiental Estratégica de Políticas, Planos e 

Programas como instrumento de gestão ambiental pública, vários estudos estão sendo 

realizados com resultados satisfatórios.  

Atualmente, as decisões políticas para o setor sucroalcooleiro estão subordinadas ao 

Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool (CIMA), cuja presidência é exercida 

pelo MAPA, onde também participam os Ministérios da Fazenda, de Minas e Energia e 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A atuação desse Conselho tem 

alguns amparos normativos, com destaque para os que tratam da obrigatoriedade da 

mistura do álcool anidro à gasolina e os que definem os instrumentos de política 

econômica, por meio do qual o Governo pode regular o mercado de álcool combustível. 

Além disso, a atuação do Conselho poderá ser de ordem tributária, com incentivos para 

o estímulo à produção e consumo, ou por incentivos não-tributáveis, através de linhas 

de financiamento. 

O desenvolvimento da AAE deve ter como “cliente” justamente os tomadores de 

decisão que participam do CIMA. No entanto, a coordenação do estudo deve estar a 

cargo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no âmbito da Secretaria 

de Produção e Agroenergia que, em última análise, é o principal responsável pela 

implantação e execução dos planos e programas voltados para o setor sucroalcooleiro.  

Como o instrumento de AAE ainda é pouco utilizado nos setores do Governo Federal, o 

Ministério do Meio Ambiente, através da Secretaria de Mudanças Globais e Qualidade 

Ambiental deve ter a responsabilidade de dar suporte técnico. Isso se deve por causa 
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da sua liderança no processo de fomento e uso da AAE nos setores de infra-estrutura, 

capacitando equipe técnica para uso do instrumento. 

Devido o seu caráter inédito, para a execução do estudo, o MAPA poderá contratar 

empresas privadas ou centros de pesquisas com notório saber no desenvolvimento de 

estudos de AAE combinado com um forte conhecimento das especificidades do setor 

sucroalcooleiro, ampliando, assim, suas potencialidades.  

Com o intuito de dar transparência e legitimidade ao estudo, faz parte do processo da 

AAE a participação de agentes sociais relevantes (stakeholders) durante sua execução, 

podendo ser formalizado um Comitê de Acompanhamento que comporte, em especial, 

os formuladores e executores de políticas públicas do setor. Inicialmente, sugere-se a 

participação dos Ministérios que compõem o CIMA; Bancos responsáveis pelo 

financiamento de projetos na área, como o BNDES, BNB, BB; entidades representantes 

da iniciativa privada, como a UNICA, UDOP; sindicato de trabalhadores; além de 

entidades representantes da sociedade civil. 

A participação de todos esses atores é fundamental para o bom andamento do estudo 

já que a sua elaboração depende fortemente do acesso a informações estratégicas, 

tanto por parte dos órgãos públicos, quanto da iniciativa privada. As experiências 

anteriores mostram que o sucesso da AAE depende diretamente do grau de 

envolvimento dos atores públicos e privados. Isso só se consegue mediante a 

percepção clara dos benefícios que tal estudo poderá trazer para ambas as partes. 

Conclui-se, portanto, que o ambiente institucional propício para a recepção da AAE 

deve ser considerado requisito fundamental para o sucesso do instrumento. 

2.8.2 Vertente Técnica/Científica 

1º Fase: Determinação dos Fatores Críticos da AAE 

A metodologia proposta se espelha nas metodologias propostas para outros setores de 

desenvolvimento pelo Laboratório Interdisciplinar de Meio Ambiente da COPPE/UFRJ. 

De acordo com as metodologias anteriores, os estudos de AAE sao desenvolvidos em 

três fases distintas: a primeira com a elaboração de uma linha de base seguida de um 

diagnostico no qual serão identificados os fatores críticos ao desenvolvimento do setor 

em estudo; a segunda com a elaboração dos cenários prospectivos; e por fim a terceira 

com a avaliação ambiental dos cenários. 
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Na metodologia proposta, a definição dos Fatores Críticos é parte fundamental na 

focagem da avaliação, pois eles irão estruturar toda a análise e avaliação de 

oportunidades e riscos da AAE, determinando a abrangência das informações 

necessárias para seu desenvolvimento.  

Deverá ser realizada uma Linha de Base com levantamento de dados secundários e de 

informações georeferenciadas, de acordo com as regiões de expansão já definidas e as 

áreas de cana existentes, respeitadas as especificidades dos processos ambientais. 

Alem disso, devem ser selecionados os temas estratégicos e os fatores de pressão 

associados em termos espacial, temporal e organizacional. Dessa forma, as principais 

questões socioambientais deverão ser avaliadas frente sua relevância e gravidade 

frente a objetivos de sustentabilidade. Apos o levantamento inicial devera ser feita uma 

análise crítica das informações identificadas na caracterização ambiental, mapeando as 

áreas críticas; a questão social, com ênfase nos aspectos referentes à linha de 

pobreza; e econômica, com destaque para as iniciativas conflitantes quanto aos 

múltiplos usos dos recursos hídricos.  

Ao final deverá ser realizado um Quadro-Síntese de Referência apresentando a 

sistematização da análise orientada pelos fatores críticos e suas repercussões nas 

regiões de interesse de expansão, destacando, em especial, os conflitos. Deverá conter 

uma síntese das condições ambientais atuais explicitando as relações de dependência 

e/ou de sinergia entre os diferentes fatores, de forma a se compreender a estrutura e a 

dinâmica sobre os aspectos ambientais, sociais e econômicos dos municípios alvo. 

2º Fase: Formulação e Avaliação Ambiental dos Cenários  

• Formulação dos Cenários 

A Avaliacao Ambiental Estratégica, enquanto processo sistemático de identificação, 

análise e avaliação de impactos deve ter seus efeitos analisados sob uma ótica 

estratégica, ou seja, sob linhas de ação específicas que permitam atingir em longo 

prazo, objetivos e princípios pressupostos. Isso leva a necessidade de uma reflexão 

sobre as oportunidades e conseqüências das diferentes opções futuras de 

desenvolvimento, as chamadas opções estratégicas (PARTIDÁRIO, 2006). 

Parte importante do processo de planejamento, no qual a AAE deve ser incluída, são 

os estudos prospectivos, na medida em que oferecem orientação para a tomada de 

decisão sobre opções estratégicas que acarretam na consolidação de um futuro 
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sonhado pela sociedade. Dentre as ferramentas utilizadas pela AAE, o Laboratório 

Interdisciplinar do Meio Ambiente adota a elaboração de cenários prospectivos já que 

este se consolida como um instrumento que avalia os prováveis resultados e 

comportamentos em sistemas com diversas variedades, não totalmente 

compreendidos ou que tenham a eles associado um alto nível de incerteza. Um grupo 

de cenários é normalmente adotado para refletir, na medida do possível, a faixa de 

incerteza das projeções (LIMA/COPPE/UFRJ, 2007).  

Dessa forma, os cenários são descrições consistentes e plausíveis sobre histórias de 

futuro coerentes. Cabe ressaltar que os cenários não são previsões, mas sim retratos 

do futuro, nos quais algumas tendências fazem sentido. O que cada cenário pode 

ilustrar é uma imagem de como o futuro pode ser útil para mostrar como alternativas 

das condições futuras podem influenciar um dado sistema ou atividade. 

Apesar de terem sido encontradas algumas diferenças de interpretação, 

aparentemente há consenso em torno dos conceitos aceitos:  

 Michael Porter (1989) — define cenário como uma “visão internamente 
consistente da realidade futura, baseada em um conjunto de suposições 
plausíveis sobre as incertezas importantes que podem influenciar o objeto”.  

 Godet (1985) — “cenários são configurações de imagens de futuro 
condicionadas e fundamentadas em jogos coerentes de hipóteses, sobre os 
prováveis comportamentos das variáveis determinantes do objeto de 
planejamento”. 

 Van Der Heijden (1996) — “cenários constituem um conjunto de futuros 
razoavelmente plausíveis, mas estruturalmente diferentes, concebidos por 
meio de um processo de reflexão mais causal que probabilístico, usado 
como meio para a reflexão e a formulação de estratégias para atuar nos 
modelos de futuros”. 

Os cenários podem ser construídos a partir da extrapolação de tendências do passado 

ou podem descrever um futuro já prescrito, apresentando uma figura do mundo que 

pode ser atingida e evitável apenas no caso da tomada de certas ações. Como 

ferramenta de auxílio à AAE, geralmente os cenários são comparados entre si ou com 

base em um cenário que reflita uma tendência que pode ser reflexo da atual 

conjuntura retratada em uma linha de base, ou seja, um Cenário de Referência.  

Deve-se atentar para o fato de que a escolha do cenário de referência é peça chave 

para a utilização da metodologia de cenários dentro da AAE. Da forma como são 

construídos, os cenários devem caracterizar, pelo menos, dois futuros alternativos: o 
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primeiro, que é representado pelo Cenário de Referência e os seguintes que são 

representados pelas diferentes opções de desenvolvimento. Nesta perspectiva, o 

objetivo não estará em saber o que vai acontecer se uma política, um plano ou um 

programa (PPP) for posto em prática, mas saber planejar e orientar as ações a serem 

realizadas com a implantação do PPP, de forma a ajudar a construir um futuro 

desejável. 

O que se busca no contexto da presente metodologia é permitir que a expansão do 

etanol, que muitas vezes independe de ações governamentais para que aconteça, 

seja realizada sob uma decisão fundamentada em torno das melhores alternativas 

para a consecução dos objetivos de desenvolvimento sustentável das regiões 

produtoras. Assim, na metodologia elaborada, os cenários são simulações de 

condições futuras de desenvolvimento do setor, projetadas a partir do conhecimento 

das condições atuais, mas com desdobramentos baseados em diferentes opções 

estratégicas. A finalidade principal dessas simulações é avaliar os riscos e as 

oportunidades que uma determinada estratégia frente às forças de mercado e sobre 

as condições ambientais (em seu sentido mais amplo: sociais, ambiente natural e 

econômico) atuais e suas tendências de evolução. Dessa forma, lançou-se mão de 

cenários prospectivos elaborados por outros estudos já consagrados que demonstrem 

essa diversidade de opções estratégicas, como os estudos elaborados por UNICAMP 

(2005) e LA ROVERE (2006). Buscou-se verificar quais os principais riscos e 

oportunidades do desenvolvimento do setor para os próximos anos e direcionar os 

cenários de um futuro estudo de AAE na consecução dos objetivos de 

desenvolvimento sustentável das regiões produtoras.  

Em resumo, os cenários adotados são prognósticos da atual situação identificada, no 

horizonte de 17 anos, ou seja, até 2025. Para a proposta utilizou-se cenários 

pertinentes para uma AAE da seguinte forma: 

Cenário de Referência  

No cenário de referência é definida a base de comparação para as alternativas de 

intervenção propostas, ou seja, os cenários de desenvolvimento. Visa entender os 

processos em curso e as dinâmicas recentes no quadro de transformações das 

regiões produtoras de cana, permitindo retratar as tendências no horizonte de tempo 

proposto. Além da caracterização da produção, devem-se determinar as tendências 

tecnológicas que serão rebatidas na demanda por recursos naturais. 
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Cenários de Desenvolvimento  

Em função de suas características, decidiu-se considerar nos cenários de 

desenvolvimento, as condições mercadológicas com e sem estímulo governamental 

para práticas sustentáveis, como se segue:  

1. Cenário de Desenvolvimento A1 – mercado interno aquecido com exportações 

suficientes para substituir 5% da gasolina mundial, por etanol brasileiro, sem 

políticas públicas que estimulem uma produção sustentável; 

2. Cenário de Desenvolvimento A2 – mercado interno aquecido com exportações 

suficientes para substituir 5% da gasolina mundial, por etanol brasileiro, com 

políticas públicas que estimulem uma produção mais sustentável; 

3. Cenário de Desenvolvimento B1 – mercado interno aquecido com exportações 

suficientes para substituir 10% da gasolina mundial, por etanol brasileiro. Sem 

políticas públicas que estimulem uma produção sustentável; 

4. Cenário de Desenvolvimento A2 – mercado interno aquecido com exportações 

suficientes para substituir 10% da gasolina mundial, por etanol brasileiro, com 

políticas públicas que estimulem uma produção mais sustentável; 

• Avaliação Ambiental dos Cenários 

Inicialmente, é importante observar que esse tipo de análise em um estudo de AAE 

realizado pela escola LIMA/COPPE/UFRJ não tem o mesmo escopo de um estudo de 

impacto ambiental de projetos. Dessa forma, deve-se fazer uso de metodologias de 

avaliação de impactos com adaptações de parâmetros e critérios de mensuração, uso 

de ferramentas estatísticas e opções de análise (qualitativa e quantitativa) de acordo 

com os processos a serem avaliados e dos processos de tomada de decisão 

envolvidos. Apesar da amplitude da área de estudo, deve-se focar as avaliações nas 

regiões onde estão previstas as novas áreas de cana, podendo haver exceções no 

caso dos fatores críticos segurança alimentar e conservação da biodiversidade. 

A avaliação deve ser realizada considerando os impactos negativos significativos nos 

ecossistemas locais, na população local e na economia decorrentes do 

desenvolvimento da atividade sucroalcooleira em todas as suas fases (agrícola e 

industrial). Devem ser identificadas as principais fontes de impacto relacionadas a 

essas fases. Efetua-se, então, uma análise qualitativa desses impactos, considerando 

aspectos relacionados à sinergia e cumulatividade, identificando os efeitos potenciais 

sobre a biota, o solo, a água, o ar, na segurança alimentar, no clima global, na 
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geração de emprego e nas expectativas dos agentes sociais locais, podendo-se 

utilizar para a sistematização uma Matriz de Impactos estruturada de acordo com 

esses componentes.  

Essa análise deverá ser realizada com base em indicadores definidos pelo estudo de 

AAE. E importante ressaltar que tais indicadores devem ser minimamente passiveis de 

medição e que deve haver disponibilidade de dados para o seu cálculo.  

O resultado da análise dos cenários será um quadro de referência estratégico com 

diretrizes para o planejamento e gestão das intervenções governamentais no setor 

sucroalcooleiro. Com base nessas diretrizes, os tomadores de decisão e executores 

dos planos e programas governamentais poderão conceber ou adaptar instrumentos 

de estímulo ao desenvolvimento do setor que incluam as preocupações e prioridades 

definidas pela AAE.  

No âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento as diretrizes 

poderão subsidiar a inclusão das questões socioambientais na elaboração do 

zoneamento agrícola da cana-de-açúcar. Dessa forma, além de considerar as 

questões agrícolas, o zoneamento podera ter como critério de avaliação os possíveis 

efeitos socioambientais nas regiões geográficas onde a cana-de-açúcar será 

produzida. De acordo com os efeitos, exigências a entrada da cana ou proibições 

poderão ser feitas de acordo com as características socioambientais de cada região. 

No caso das linhas de financiamento de bancos federais e estaduais, estas poderão 

utilizar as diretrizes da AAE e as recomendações do zoneamento para a liberação de 

financiamentos. Com isso, os bancos poderão direcionar recursos para os projetos 

com tecnologia e localização de acordo com o perfil determinado pelos tomadores de 

decisão. 

3º Fase: Acompanhamento da Adoção da Decisão Estratégica (Monitoramento e Follow 

up)  

Nesta fase deverão ser estabelecidas rotinas para o monitoramento dos impactos 

reais decorrentes das decisões adotadas para a expansão da produção de etanol. 

Deverá ser definida uma proposta de ação de monitoramento, com base nos 

indicadores definidos nas fases anteriores, buscando refletir os efeitos benéficos e 

adversos da expansão da produção de acordo com as áreas em que isso ocorrerá. 
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Esse acompanhamento deverá ser repassado aos tomadores de decisão (MAPA e 

MMA) e, com isto, qualquer correção de rumos poderá ser feita. 

A partir da definição da metodologia, nos próximos capítulos (III e IV) inicia-se sua 

aplicação em caráter preliminar, buscando identificar as principais questões e os 

desafios no desenvolvimento dessa metodologia, alem de antecipar quais serão os 

fatores críticos, indicadores, cenários e alguns resultados da elaboração do estudo.  

No Capitulo III, a seguir, é feito o diagnostico ambiental preliminar da situação atual da 

produção do etanol no Brasil, destacando seus principais conflitos e benefícios, com o 

intuito de priorizar os temas mais relevantes a serem avaliados pela AAE da Expansão 

do Etanol no Brasil. 
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CAPÍTULO 3 – A AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA PRELIMINAR –  
DIAGNÓSTICO DOS FATORES CRÍTICOS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO 

3.1 Introdução  

Neste capítulo é feita uma avaliação dos processos ambientais e sociais mais 

relevantes do setor sucroalcooleiro e, consequentemente da produção de etanol, com 

o objetivo de contextualizar o atual grau de sustentabilidade da atividade canavieira. 

Buscou-se extrair os pontos prioritários para a análise, que serão propostos na 

metodologia de AAE para a expansão do etanol. A avaliação vai incluir a questão 

social no que tange a geração de emprego e renda, a qualidade desses empregos. 

Além disso, serão avaliados os aspectos ambientais, como a poluição do ar, local e 

global, os efeitos dos usos de novas áreas nos solos agrícolas, no uso dos recursos 

hídricos, na qualidade das águas e os conflitos com outras atividades já existentes, 

como a agricultura. 

3.2 Uso e ocupação do solo: áreas de produção e biodiversidade  

O crescimento da ocupação territorial no Brasil, principalmente a agricultura, levanta 

questões sobre as limitações das áreas ainda preservadas; áreas e locais utilizados 

nos últimos anos e as tendências futuras. Em crescimento, as áreas de conservação e 

as áreas agrícolas, cedo ou tarde tenderão a despertar conflitos cada vez mais 

intensos, colocando em cheque o futuro de ambas as atividades.  

Nesse sentido, nos parágrafos seguintes tratou-se de caracterizar, superficialmente, o 

uso do solo agrícola do Brasil, sua evolução e posição atual. Buscou-se, também, 

caracterizar rapidamente a realidade da biodiversidade vegetal do Brasil, ou seja, o 

estado atual dos principais biomas brasileiros. Ao final, analisou-se as principais 

contribuições da cultura da cana-de-açúcar para essa dinâmica, ou seja, localização 

de suas áreas de cultivo, o processo de ocupação, a expansão dos últimos anos e 

algumas tendências recentes. Com isso, espera-se identificar os fatores relevantes a 

este tema que deverão ser abordados pela metodologia de Avaliação Ambiental 

Estratégica a ser proposta na presente Dissertação. 

3.2.1 Biodiversidade vegetal no Brasil: situação nos principais biomas e 
estado de conservação 

Em suas mais contemporâneas discussões, as últimas Conferências das Partes da 

convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) ressaltam a importância da integração 
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do conceito de diversidade biológica, nas recorrentes avaliações ambientais 

(WEGNER et al. 2005 apud GARCIA, 2007). Apesar de o termo biodiversidade 

apresentar uma ampla gama de conceituações, buscou-se, no presente item, utilizar a 

definição oficial da CDB em seu artigo 2: 

“(...) a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, 

compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestre, marinhos e 

outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem 

parte; compreendendo ainda, a diversidade dentro de espécies, entre 

espécies e de ecossistemas.” (GARCIA, 2007) 

Ainda segundo GARCIA (2007), esta definição oficial permite identificar pelo menos 

três níveis de atuação para a proteção da diversidade biológica: diversidade genética, 

diversidade de espécies e diversidade de ecossistemas. Dito isto, a diversidade tem 

importância fundamental para a sobrevivência de espécies, comunidades, estando o 

homem incluído nesses grupos. Com isso, a autora ressalta que a elaboração, 

implementação e utilização de mecanismos específicos de proteção e conservação 

são fundamentais para a perpetuidade das atividades humanas. 

Considerada um dos grandes desafios da sociedade moderna, a conservação da 

biodiversidade vem ao longo do tempo ganhando importância. A extensão da ameaça 

antrópica aos ecossistemas pode trazer perdas de biodiversidade tão importantes 

quanto os grandes eventos de extinção registrados no passado geológico da terra 

(PIMM & BROOKS, 2000 apud MACHADO, 2007). Segundo WILSON (1989 apud 

MACHADO 2007), as causas e ameaças antrópicas podem ser resumidas em 

destruição dos ambientes naturais pelo desmatamento, fragmentação dos 

ecossistemas, introdução de espécies exóticas, sobre explotação de espécies e 

mudanças climáticas. A destruição dos habitats naturais para a implantação de 

pastagens, cultivos agrícolas e áreas urbanas têm sido considerados as principais e 

mais imediatas ameaças à sobrevivência das espécies (MACHADO, 2007). Em 

números gerais, 85% das aves, mamíferos e anfíbios ameaçados de extinção (ou 68% 

de todos os vertebrados do planeta ameaçados) têm como causa primária a 

destruição de seus hábitats naturais (BAILLIE et al., 2004 apud MACHADO, 2007). 

No mundo, o Brasil é considerado uma das grandes reservas da biodiversidade do 

Planeta, não só por possuir 14% de todas as espécies identificadas até os dias atuais, 

mas também em função de ter ainda preservados alguns de seus principais biomas, 

como o Amazônico e o Pantanal (MITTERMEYER 1999, apud CANHOS 2006). 
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Semelhante ao que ocorreu no mundo, ao longo dos séculos, a ocupação do território 

brasileiro devastou praticamente por completo importantes biomas como a Mata 

Atlântica (Tabela 10). 

Tabela 10 – Cobertura Original e atual dos Biomas Brasileiros (2002)21  

Bioma 
Cobertura Original (% 

do País) 

Cobertura atual (% percentual 

do original) 

Amazônia 49,3 84,9 

Cerrado 24,0 60,4 

Mata Atlântica 13,0 26,9 

Caatinga 9,9 62,7 

Campos Sulinos22 2,0 41,3 

Pantanal 1,8 86,7 

Fonte: MMA (2007a e b) 

Como dito anteriormente, o bioma que mais sofreu degradação da sua área original foi 

a Mata Atlântica. O processo de exploração madeireira e substituição da floresta pela 

agropecuária ao longo da costa brasileira foram os principais causadores dessa 

devastação. Sua ocupação não teve qualquer preocupação com a conservação, 

atingindo uma série de locais hoje protegidos por lei como margens de rios e encostas 

de morros. Dado seu elevado grau de degradação e a grande presença urbana e rural, 

qualquer projeto de uso e ocupação do solo para a região outrora ocupada pela Mata 

Atlântica deverá contar com ações de reflorestamento dessas áreas (CANHOS, 2006).  

No que tange o bioma cerrado, a perda de sua cobertura vegetal é um fenômeno das 

últimas décadas. O avanço tecnológico da agropecuária ocorrido a partir da década de 

70 vem permitindo o crescimento extensivo da agricultura de alto rendimento, 

transformando o Cerrado na principal alternativa de expansão da fronteira agrícola. 

Não foram encontrados na pesquisa dados exatos sobre a taxa anual de perda de 

vegetação do cerrado. No entanto, há projeções que indicam perdas entre 1.5% a 3% 

ao ano de uma área de 204 milhões de hectares (CANHOS, 2006 e MACHADO, 

2004). Cabe destacar ainda que nesse curto espaço de tempo cerca de 40% da área 

                                                 
21 Foram encontrados diferentes valores sobre os remanescentes dos ecossistemas. 
Dependendo dos parâmetros considerados para a definição de ecossistemas íntegros, o 
remanescente do Bioma Mata Atlântica poderá atingir somente 7% de sua cobertura original e 
o Cerrado 20% (MACEDO 2006). Optou-se por utilizar os dados oficiais. 
22 Destaca-se que apesar da relevância dos Campos Sulinos e Caatinga, o presente trabalho 
não os analisará por não estarem na rota de expansão da indústria sucroalcooleira, que será 
mostrada posteriormente. 
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original de mata foi completamente destruída e somente 60% do cerrado ainda 

permanece com a cobertura considerada original.  

Assim como no Cerrado, o desmatamento do bioma amazônico é recente, ganhando 

intensidade a partir da década de 70. Ao longo do período de 1990 a 2003, os 

desmatamentos na Amazônia brasileira foram constantes e crescentes, sendo que 

somente no ano de 2003 houve uma perda de 2,4 milhões de hectares (CANHOS, 

2006 apud LAURANCE, 2004). Segundo FBOMS (2006), os processos de 

desmatamento da região da Amazônia Legal são extremamente complexos 

envolvendo múltiplos fatores em diferentes de escalas e tempo. Nesse sentido, antes 

vinculados à exploração de madeira e ao aumento da fronteira da pecuária, os 

processos de desmatamento, atualmente, se tornaram mais complexos devido à soja 

que potencializa a escala de desmatamento, aumenta a velocidade das mudanças no 

uso do solo de uma cultura para outra e empurra a fronteira da pecuária. Todos esses 

fatores estabelecem com a soja uma relação por vezes indireta com o desmatamento, 

não o realizando diretamente, mas sim aproveitando o solo já utilizado pela pecuária. 

Ressalta, ainda, que há uma clara correlação entre as taxas de desmatamento com a 

expansão da cultura da soja nas áreas dentro da região amazônica23. Na Figura 6 há 

uma ilustração da situação dos principais biomas brasileiros no ano de 

                                                 
23 Em sua análise estatística, FBOMS (2006) recomenda que os fatores que afetam essa 
correlação devem ser mais bem investigados tanto na velocidade do desmatamento quanto no 
seu direcionamento. 
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2003.
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Figura 6 - Distribuição espacial de áreas com cobertura vegetal natural e a área 
antropizada nos biomas brasileiros  

Fonte: IBGE (2004) 

Como mostrado acima, o estado de conservação dos biomas brasileiros está 

intimamente ligado aos padrões de ocupação do solo, principalmente realizado pela 

agricultura. O conflito entre expansão da agricultura e perda da biodiversidade é um 

dos grandes desafios para as ações de conservação ambiental no Brasil e no Mundo. 

A expansão da produção de cana-de-açúcar não foge à regra. Com isso, é 

fundamental uma análise mais profunda da dinâmica de sua expansão, buscando 

identificar suas principais características e variações ao longo de todo o território 

nacional. Antes disso, é necessária uma breve contextualização do uso do solo 

agrícola no Brasil. 

3.2.2 Uso do solo agrícola no Brasil 

Como dito anteriormente, a expansão agrícola no Brasil foi o fator principal para o 

desmatamento, tendo uma forte tendência de aumento nas décadas de 70 e 80, com 

recuo na década de 90 e forte crescimento no início do século XXI (Tabela 11). 

Percebe-se duas tendências distintas nos números apresentados na Tabela 11: A 

Legenda 
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primeira com um forte crescimento da área agrícola nas regiões Norte e Centro-Oeste 

(variação de 74%), que de acordo com FBOMS (2006) impulsionada pela produção 

agropecuária e sojicultura. A segunda ocorre na região Sudeste que experimentou 

uma forte redução das áreas de lavoura (11%). A incorporação de cerca de 60 milhões 

de hectares de novas áreas em todo o Brasil ocorreu preponderantemente nas regiões 

Norte e Centro-Oeste onde há predominância dos biomas Cerrado e Amazônico, 

fortalecendo as preocupações de perda de biodiversidade nesses dois ecossistemas.  

Tabela 11 – Áreas de cultivo no Brasil – Pastagens naturais e Lavouras 
(106 hectares)24 

 
Região N-CO NE S SE Brasil 

1970 62,9 38,1 32,6 54,3 188,1 

1975 72,1 41,6 34,1 57,7 205,6 

1980 83,6 48,3 35,8 55,7 223,5 

1985 89,8 49,4 35,9 56,0 231,3 

1996 95,6 42,4 33,0 48,3 219,4 

2006 109,6 54,8 36,4 47,9 248,9 

Variação 

1970-2006 
74% 43% 11% -11% 32% 

Fonte: IBGE (1970, 1975, 1980, 1985, 1996a, 2006a) 

A redução de áreas de cultivo nos estados da região Sudeste pode ser vista na Tabela 

12. Após uma estagnação ao longo das décadas de 70 e início de 80, o último censo 

indica uma forte queda das áreas destinadas para a agricultura e pastagem. O 

abandono de áreas na região sudeste aumentou o volume de áreas degradadas para 

a regeneração ou expansão das cidades (FBOMS 2006). Os estados de Minas Gerais 

e São Paulo, principais produtores de cana-de-açúcar do Brasil, sofreram nesse 

período fortes reduções de áreas para a agricultura.  

 

 

 

                                                 
24 Nas tabelas 11 e 12 os valores correspondem ao somatório das lavouras temporárias, 
permanentes, pastagens naturais e pastagens plantadas. Desconsideramos os valores de mata 
plantada e mata natural.  
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Tabela 12 – Áreas de cultivo no Sudeste (106 hectares) 

Região Minas Gerais 
Espírito 

Santo 

Rio de 

Janeiro 
São Paulo Sudeste 

1975 35,91 2,78 2,47 16,53 57,70 

1985 34,26 2,95 2,38 16,45 56,04 

1996 29,52 2,64 1,88 14,31 48,37 

2006 27,46 2,23 2,20 16,04 47,93 

Variação 

1970-2006 
-24% -20% -11% -3% -7% 

Fonte: IBGE (1970, 1975, 1980, 1985, 1996a, 2006a) 

Vimos no Capítulo 1 da presente dissertação que a partir da década de 70, o 

crescimento da produção de cana-de-açúcar, em números absolutos, ocorreu 

preponderantemente na região sudeste. Analisando os dados das tabelas 11 e 12, 

constata-se que o crescimento da produção de cana foi acompanhado de uma 

redução substancial da área de cultivo. Isso nos remete a duas hipóteses que serão 

discutidas posteriormente: A primeira sustenta que o crescimento da lavoura de cana 

ocorreu em áreas remanescentes de Mata Atlântica e Cerrado da Região Sudeste, 

causando o desmatamento. A segunda ressalta que o crescimento das áreas de 

cultivo de cana ocorreu em regiões outrora degradadas por outras culturas, não 

causando desmatamento de vegetação nativa. Essas duas questões serão mais bem 

discutidas ao longo do capítulo corrente.  

3.2.3 Áreas de Expansão do Cultivo da Cana X Biodiversidade 

A demanda por áreas para o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil vem crescendo 

substancialmente ao longo dos últimos 50 anos, intercalando com alguns períodos de 

estagnação. Em 1955, a área plantada correspondia a somente 1 milhão de hectares, 

passando rapidamente para 1,5 milhões de hectares em sete anos (MAPA, 2007). 

Depois de quinze anos de estagnação, em 1976 o Brasil experimentou um forte 

crescimento da área plantada em função do PROÁLCOOL, estabilizando em 4,2 

milhões de hectares em 1990/1991. Após outras pequenas oscilações na década de 

90, o novo ciclo de crescimento nos últimos cinco anos fez saltar para os atuais 6,3 

milhões de hectares na safra 2006/2007 e com uma previsão de 6,6 milhões de 

hectares para a safra 2007/2008 (Tabela 13). 
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Tabela 13 – Evolução da área plantada de cana no Brasil 

Safra Área Plantada (106 de 
ha) 

1975/1976 2,1 
1980/1981 2,6 
1990/1991 4,2 
2000/2001 4,8 
2001/2002 5,0 
2002/2003 5,2 
2003/2004 5,4 
2004/2005 5,6 
2005/2006 5,7 
2006/2007 6,3 
2007/2008* 6,6 

Fonte: Até a safra 2006/2007, MAPA (2007). Safra 2007/2008, CONAB (2007) 

Ao analisarmos a expansão nos estados, nos últimos 25 anos grande parte das novas 

áreas ficou concentrada na região centro-sul, mantendo-se constante a área da região 

norte-nordeste (próxima a 1 milhão de hectares). Entre as safras de 1990 e 2005 

mapeadas pelo IBGE, a área de cana aumentou substancialmente (em valores 

absolutos) nos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul e Goiás (Tabela 14). Isso ratifica o que foi analisado por MACEDO 

(2007): Entre 93 e 2003, a produção de cana-de-açúcar se expande no eixo centro-sul 

do país.  

Tabela 14 – Área plantada de cana-de-açúcar por safra nos principais estados 
produtores (103 hectares)  

Estado 1990/1991 2000/2001 2003/2004 2004/2005 2005/2006 Variação 
total 

São Paulo 1.811,9 2.484,7 2.817,6 2.951,8 3.084,7 70% 
Paraná 159,4 327,1 373,8 399,5 404,5 153% 

Minas Gerais 301,7 292,5 303,0 334,6 349,1 15% 
Mato Grosso 65,0 135,0 196,6 206,8 205,9 216% 
Mato Grosso 

do Sul 67,9 98,9 120,5 130,9 136,8 101% 

Goiás 106,8 139,1 168,0 176,3 100,0 87% 
Rio de Janeiro 206,7 158,8 161,8 170,7 168,2 -18% 

Alagoas 561,2 461,9 415,9 423,2 406,7 -27% 
Sergipe 38,1 21,2 22,6 25,2 26,8 -29% 

Pernambuco 473,7 359,6 359,3 363,5 368,1 -22% 
Maranhão 37,3 19,9 27,9 26,7 31,7 -15% 

Para 7,0 8,0 7,9 7,2 9,9 40% 

Fonte: MAPA (2007) 
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Figura 7 – Distribuição Espacial da área plantada de cana no Brasil por 
município – 1990, 2000 e 2005  

Fonte: IBGE (1990, 2000, 2005) 

Os estados considerados da região Centro-Sul25 produziram juntos 87% de toda a 

cana moída do Brasil na safra 2005/2006, que comparada com a safra de 02/03, 

mostra que a produção se concentrou ainda mais, visto que o centro-sul era 

responsável por 84% da cana moída. Isso sugere a tendência de que nesse segundo 

ciclo de expansão (2000/2005), a Região Norte-Nordeste permanece com a área 

estagnada e que o crescimento de 1.4 Mha ocorreu preponderantemente na região 

centro-sul do Brasil, conforme Figura 8. 

Ao comparar as áreas de expansão com os biomas, MACEDO (2006) verificou que a 

expansão da produção entre 1993/2003 ocorreu basicamente na Mata Atlântica e no 

Cerrado, em unidades já existentes em 1992, com apenas 6% em novas unidades. 

Como ilustrado na Figura 7, essa tendência permanece até hoje.

                                                 
25 Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. 
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Figura 8 – Áreas de cana na região centro-sul e os principais biomas brasileiros - 
ano 2005  

Fonte: elaboração própria, com base em MMA (2007a); IBGE (2005) 

MACEDO (2006) conclui que, até agora, a atual expansão não envolveu a abertura de 

novas fronteiras agrícolas de modo significativo, mas sim o aproveitamento de regiões 

de entorno das atuais usinas. O aumento da produtividade das atuais áreas somado à 

incorporação de pastagens degradadas e substituição de culturas para a entrada da 

cana-de-açúcar vem diminuindo a demanda por áreas de mata nativa para sua 

expansão. A verificação dessa hipótese pode ser feita através de uma análise 

comparativa entre os indicadores de crescimento da área agrícola na região Centro-

Sul com os das áreas de cultivo da cana-de-açúcar na mesma região. Analisaremos, 

também, a dinâmica de expansão da cana nos principais municípios produtores onde, 

também, ocorre forte expansão da produção de cana. Isso nos ajudará a esboçar o 

comportamento do uso do solo agrícola das regiões de expansão da produção de 

cana, ou seja, se as áreas de cana estão incorporando novas fronteiras de expansão 

agrícola ou se está aproveitando terras de outras culturas. A Tabela 14 compara as 

áreas das principais culturas agrícolas nos estados de maior crescimento da área de 

cana-de-açúcar da região Centro-Sul entre 1990 e 2005: 
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Tabela 15 – Evolução das principais lavouras nos estados com maiores áreas 
de cana plantada  

SP
Pecuária (mil 

cabeças)

Cana Feijão Milho Soja Total Café Laranja Total Total - Geral Bovina
1990 1,812    368      1,151    561       4,830    567        723       1,440      6,269            12,263         
2000 2,485    213      1,084    535       4,716    212        609       1,026      5,742            13,092         
2003 3,095    222      1,114    642       5,204    227        600       1,040      6,244            14,046         
2004 3,165    190      1,074    780       5,469    220        588       1,010      6,479            13,766         
2005 3,365    165      1,075    781     5,648  222      575     999       6,648          13,421        

Delta 1,553    (202)    (77)        220       819       (345)       (148)      (441)        378               1,158           
Delta - % 85.7% -55.0% -6.7% 39.2% 17.0% -60.9% -20.5% -30.6% 6.0% 9.4%

PR
Pecuária (mil 

cabeças)

Cana Feijão Milho Soja Total Café Laranja Total Total - Geral Bovina
1990 159       644      2,089    2,270    7,890    430        4           454         8,344            8,617           
2000 327       550      2,666    2,858    7,854    142        14         222         8,076            9,646           
2003 374       551      2,846    3,649    9,280    126        15         230         9,510            10,259         
2004 400       506      2,470    4,011    9,458    117        14         212         9,670            10,278         
2005 405       443      2,167    4,155  9,298  106      15       203       9,501          10,153        

Delta 245       (201)    78         1,885    1,408    (323)       11         (251)        1,157            1,537           
Delta - % 153.7% -31.2% 3.7% 83.1% 17.8% -75.3% 253.3% -55.2% 13.9% 17.8%

MG
Pecuária (mil 

cabeças)

Cana Feijão Milho Soja Total Banana Café Total Total - Geral Bovina
1990 302       528      1,439    558       3,569    35          984       1,071      4,640            20,472         
2000 293       437      1,241    600       2,959    41          999       1,107      4,065            19,975         
2003 303       457      1,277    885       3,281    39          1,065    1,169      4,450            20,852         
2004 335       449      1,353    1,096    3,627    39          1,082    1,187      4,814            21,623         
2005 349       438      1,356    1,119  3,677  38        1,043  1,145    4,822          21,404        

Delta 47         (90)      (83)        560       107       2            60         74           182               932              
Delta - % 15.7% -17.0% -5.8% 100.4% 3.0% 6.9% 6.1% 6.9% 3.9% 4.6%

GO
Pecuária (mil 

cabeças)

Cana Arroz Milho Soja Total Banana Café Total Total - Geral Bovina
1990 107       351      903       1,002    2,618    13          18         37           2,654            17,635         
2000 139       150      845       1,491    3,061    13          4           32           3,093            18,399         
2003 168       115      716       2,177    3,716    13          7           34           3,750            20,179         
2004 176       166      697       2,592    4,272    13          8           35           4,307            20,420         
2005 200       187      615       2,664  4,291  13        8         35         4,326          20,727        

Delta 93         (164)    (288)      1,662    1,674    0            (10)        (2)            1,672            3,091           
Delta - % 87.3% -46.7% -31.8% 165.9% 63.9% 3.5% -57.4% -5.3% 63.0% 17.5%

MS
Pecuária (mil 

cabeças)

Cana Arroz Milho Soja Total Banana Café Total Total - Geral Bovina
1990 68         137      268       1,286    2,146    2            8           13           2,159            19,164         
2000 99         68        513       1,106    2,055    4            2           9             2,064            22,205         
2003 121       50        709       1,412    2,570    3            2           8             2,578            24,984         
2004 131       57        629       1,812    3,007    2            2           7             3,014            24,715         
2005 137       55        566       2,038  3,115  2          2         6           3,122          24,504        

Delta 69         (82)      298       752       969       (0)           (6)          (6)            963               5,340           
Delta - % 101.4% -60.1% 110.8% 58.4% 45.2% -17.6% -75.4% -48.7% 44.6% 27.9%

MT
Pecuária (mil 

cabeças)

Cana Arroz Milho Soja Total Banana Café Total Total - Geral Bovina
1990 65         381      274       1,553    2,429    35          72         155         2,584            9,041           
2000 135       701      563       2,907    4,747    26          35         96           4,843            18,925         
2003 197       440      883       4,414    6,445    12          34         79           6,524            24,614         
2004 207       739      941       5,280    7,913    11          35         79           7,992            25,919         
2005 206       855      1,073    6,122  8,977  8          29       73         9,050          26,652        

Delta 141       474      800       4,569    6,547    (27)         (43)        (82)          6,466            17,610         
Delta - % 216.7% 124.2% 292.4% 294.2% 269.5% -76.1% -59.2% -52.7% 250.2% 194.8%

Lavoura temporária (Mil ha) Lavoura permanente (Mil ha)

Culturas temporárias (Mil ha) Culturas permanentes (Mil ha)

Culturas temporárias (Mil ha) Culturas permanentes (Mil ha)

Culturas temporárias (Mil ha) Culturas permanentes (Mil ha)

Culturas temporárias (Mil ha) Culturas permanentes (Mil ha)

Culturas temporárias (Mil ha) Culturas permanentes (Mil ha)

 

Fonte: IBGE (1990, 2000, 2003, 2004, 2005) 

A análise da Tabela 15 sugere duas tendências principais: A primeira é uma grande 

expansão das áreas para a lavoura nos estados do Centro-Oeste e no Paraná, e a 
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segunda um pequeno crescimento da área total de lavoura, com uma grande 

incidência de substituição de culturas, para os estados de SP e MG. 

No estado de São Paulo a área total de lavoura cresceu pouco nos últimos quinze 

anos. Diferentemente, a cana-de-açúcar cresceu substancialmente, ficando 

responsável pela maioria das novas áreas de cana entre 1990 e 2005 em todo o 

Brasil, acompanhada pela diminuição das culturas permanentes tradicionais, como o 

café e laranja, e de culturas temporárias, como o milho e feijão. Isso sugere uma 

substituição de lavouras tradicionais para a entrada da cana e da soja. Tal fato já tinha 

sido identificado por MACEDO (2006) que relata a expansão da cana em São Paulo 

em substituição às culturas de café, laranja e gado. O autor assinala que essa é uma 

dinâmica bem comum em sistemas agroindustriais visto que são muito flexíveis e 

respondem aos preços, além das culturas possuírem pouca barreira de mudança. Isso 

é um indicativo de que o processo de expansão da cana no estado de São Paulo, 

pode não ocorrer em áreas de vegetação nativa, mas sim por substituição de culturas. 

Segundo MACEDO (2006), a área de vegetação em recuperação, que se manteve 

constante em aproximadamente 34.000 km² na década de 90, alterou sua tendência 

na atual década, aumentando em 3,8% a área da vegetação natural. Ressalta, ainda, 

que a recuperação das matas coincide com o período de expansão da cana, onde 

sustenta a conclusão de que o aumento da mecanização da cultura da cana vem 

contribuindo para a recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APP) do 

estado.  

A mesma tendência de ocupação de São Paulo se repete para o estado de Minas 

Gerais onde entre 2000 e 2005 houve um pequeno crescimento da área de lavoura, 

forte expansão da soja e cana, crescimento do rebanho bovino e queda em algumas 

culturas temporárias, como feijão. Constata-se que o crescimento da cana e da soja 

não foi acompanhado pela diminuição das áreas de café. Isso pode ter acontecido em 

função da distribuição geográfica das plantações. Enquanto a cana e a soja 

concentram-se na região do triângulo mineiro, o café espalha-se por três regiões 

principais, no Sul de Minas (maior produtora), Alto Paranaíba e Mata. A diminuição das 

áreas da lavoura cafeeira pode ter sido compensada por outros aumentos devido ao 

grande valor agregado da produção mineira (BDMG, 2007). Assim, a princípio parece 

que a expansão da cana de açúcar em Minas Gerais tende a não causar 

desmatamento de áreas de florestas, mas sim a substituição de lavouras, visto que as 

áreas em que ocorre a expansão da lavoura de cana são tradicionais redutos do 

agronegócio, tendo sua vegetação já degradada por outras culturas.  
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Nos estados da região Centro-Oeste e no Paraná, a dinâmica é parecida. Com o forte 

crescimento das áreas totais de lavoura, preponderantemente pela expansão da soja e 

do milho, e um relevante crescimento do rebanho bovino, grandes áreas de Cerrado, 

Mata Atlântica e Amazônia Legal vêm sendo desmatadas (FBOMS, 2006). Em 

números absolutos, as novas áreas de cana correspondem a somente 3% das áreas 

de lavoura incorporadas nos últimos 20 anos, mostrando que a cana-de-açúcar, 

sozinha, não vem exercendo a mesma pressão sobre os ambientes naturais quanto a 

soja e a pecuária (MACEDO, 2006). O crescimento da cana ocorreu exclusivamente 

em três regiões (Figura 9): Centro-Sul do estado do Mato Grosso, sudeste de Mato 

Grosso do Sul (próximo à fronteira com os estados de SP e PR) e Centro-Sul de 

Goiás, próximo à fronteira com Minas Gerais.  

 

Figura 9 – Áreas de cana por município no Centro-Oeste – 2005  
Fonte: Elaboração própria, com base em IBGE (2005) 

Dos dez municípios com maior área de cana no estado do MT, nove estão 

concentrados na região Centro-Sul26. Próximo a essa região estão localizados os 

principais produtores de soja do estado, o início da chamada fronteira agrícola, e 

também cabeceira dos principais rios que abastecem o Pantanal (FBOG, 2006). Nessa 

área, a dinâmica de uso do solo entre 2000 e 2005 é fortemente pautada pelo 

crescimento do rebanho bovino e das culturas temporárias, predominantemente soja e 

cana, conforme pode ser verificado na Tabela 16. Somando o acréscimo da área de 

soja (264.000 ha) com o da lavoura de cana (68.000 ha), concluímos que juntas 

correspondem a 80% das novas áreas de lavoura da região, excluindo-se a pecuária. 
                                                 
26 O nome da região é uma sugestão do presente trabalho, não tendo qualquer relação com as 
regiões definidas pelo IBGE. 
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Assim, em termos de área total, a expansão da agricultura ocorre preponderantemente 

em função da soja e marginalmente em função da cana. Comparando os dados de 

crescimento de áreas de lavoura temporária com o crescimento da área desmatada 

encontram-se indícios de uma forte relação entre os dois fatores. Quando isso é 

acompanhado por um crescimento do rebanho bovino, o desmatamento dos 

municípios cresce ainda mais. No entanto, não foi possível apontar uma correlação 

entre crescimento das lavouras temporárias, do rebanho bovino e os níveis de 

desmatamento. Há casos em que a dinâmica não se enquadra nesse padrão. Vale 

ressaltar, o caso do município de Barra dos Bugres que teve nos últimos 5 anos um 

forte crescimento da área de cana (17.243ha), do rebanho bovino (+18%) e um 

pequeno crescimento da área de soja (5.127ha). Paralelamente, a área desmatada foi 

de aproximadamente 36.000ha, sugerindo, dessa forma, que a expansão da cana 

junto com o rebanho bovino foram co-responsáveis pelo forte desmatamento da 

região. Como pode ser visualizada na Figura 9, qualquer expansão da agricultura na 

região poderá potencializar o desmatamento do cerrado visto que a cobertura total do 

estado ainda permanece preservada. 

Tabela 16 – Mudança na estrutura do uso do solo agrícola nos municípios com 
maiores áreas produtoras de cana do estado de Mato Grosso - 2000/2005 

Municípios Cana Soja Lav. 
Temporárias 

Lav. 
Permanentes Cana Soja Lav. 

Temporárias 
Lav. 

Permanentes Bovinos 

Barra do Bugres 37.0  5.1      43.7              1.2                  17.2  5.1     22.4              0.4                  18%

Denise 31.4  -      31.8              0.4                  6.9    -     6.5                0.1                  14%

Campo Novo do Parecis 27.2  343.3  455.2            -                 9.6    52.2   59.7              -                 -12%

Tangará da Serra 19.2  71.0    125.2            1.0                  13.0  43.4   70.5              (0.1)                16%

Jaciara 19.0  37.3    72.8              0.4                  4.7    13.8   20.6              -                 -20%

Nova Olímpia 16.8  -      19.2              0.4                  0.4    -     0.8                -                 17%

Lambari D'Oeste 7.9    1.8      11.6              -                 3.1    1.7     5.6                -                 59%

Diamantino 6.9    300.0  407.4            -                 2.7    100.0 149.5            -                 21%

São José do Rio Claro 6.7    79.6    105.0            3.8                  3.5    47.6   57.3              2.0                  38%

Poconé 5.2    0.3      7.9                0.2                  1.6    0.3     3.1                (0.3)                39%

Arenápolis 5.0    0.3      5.9                -                 5.0    0.3     4.4                -                 -7%

Crescimento 2000/2005 (mil ha)Área total (2005) (mil ha)

 
Fonte: IBGE (2000, 2005) 

Em MS, os principais municípios produtores de cana estão distribuídos ao longo da 

parte leste do estado (Bacia do Paraná) e em parte da região Centro-Sul27. Nesses 

                                                 
27 Isso ocorre em função da Lei estadual nº 328/82 que proíbe a instalação e ampliação de 
usinas e destilarias na Bacia do Alto Paraguai. 
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municípios, há uma relação histórica de uso do solo para lavouras temporárias e para 

a pecuária bovina. Nos últimos anos, a pecuária bovina vem experimentando uma 

estagnação de seu rebanho e, em alguns municípios, uma grande diminuição do 

efetivo. Por outro lado, percebe-se uma forte tendência de expansão das lavouras 

temporárias, predominantemente a soja. Sob dimensões bem menores, o crescimento 

da cana vem demonstrando fôlego nos últimos cinco anos. Apesar da ausência de 

dados referentes à dinâmica do desmatamento do cerrado na região, os números do 

IBGE (Tabela 16) sugerem a expansão das lavouras temporárias sob duas hipóteses: 

desmatando regiões com vegetação de cerrado ainda preservadas, ou sobre 

pastagens degradadas (visto que o rebanho bovino está estagnado, e a tendência de 

diminuição de gado criado de modo extensivo é presente). Cabe assinalar que não foi 

possível relacionar o desmatamento com a expansão da cana por estar sempre 

acompanhada por uma forte expansão da soja. A tabela 16a abaixo mostra que 

mesmo nos municípios com menores áreas produtoras de cana no estado, a expansão 

da soja foi muito superior à da cana, na presente década.  

Tabela 16a – Mudança na estrutura do uso do solo agrícola nos municípios com 
maiores áreas produtoras de cana do estado de Mato Grosso do Sul - 2000/2005 

Municípios Cana Soja Lav. 
Temporárias 

Lav. 
Permanentes Cana Soja Lav. 

Temporárias 
Lav. 

Permanentes

Bovinos ( 
mil 

cabeças)
Rio Brilhante 18.8  125.0  240.6            -                 3.9    77.0   122.3            -                 (0.2)         

Sonora 14.0  66.8    89.0              -                 1.4    14.8   12.3              -                 0.2          

Maracaju 13.3  200.0  292.5            -                 3.3    118.0 153.3            -                 (0.1)         

Aparecida do Taboado 12.5  1.6      14.8              0.1                 12.5  1.6     14.4              (0.2)                (0.0)         

Naviraí 11.7  51.5    87.6              0.0                 1.8    48.1   64.1              -                 (0.2)         

Nova Andradina 11.5  5.8      23.8              -                 2.0    4.3     10.2              -                 0.1          

Itaquiraí 11.3  19.5    38.4              0.0                 3.7    17.3   18.7              -                 (0.1)         

Nova Alvorada do Sul 11.1  40.0    73.7              -                 7.0    26.0   43.0              -                 (0.0)         

Santa Rita do Pardo 9.3    1.0      11.7              0.0                 (2.2)   1.0     (1.8)               -                 0.1          

Sidrolândia 7.9    95.0    141.1            -                 (1.0)   30.0   21.0              -                 0.0          

Brasilândia 6.6    1.4      8.3                0.1                 (1.3)   1.4     (0.3)               -                 0.1          

Área total (2005)  (mil ha) Crescimento 2000/2005  (mil ha)

 
Fonte: IBGE (2000, 2005) 

No estado de Goiás, as áreas da lavoura de cana estão dispersas ao longo da região 

central até a parte sul, fronteira com o triângulo mineiro. Ao analisarmos a dinâmica de 

crescimento das áreas de lavoura e pecuária para os principais municípios do estado 

entre 2000 e 2005 (Tabela 17) foram encontrados três padrões distintos de alteração 

de culturas: O primeiro corresponde a uma forte queda das lavouras temporárias, 

apesar do crescimento da soja, do rebanho bovino, ou da cana. Esse padrão é 
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encontrado nos municípios de Goianésia, Turvelândia, Jandaia e Anicuns. Nesse 

caso, essa tendência sugere uma diminuição de parte da lavoura temporária para 

entrada de pasto ou para a entrada de uma outra cultura temporária, ou seja, uma 

intensa troca de culturas. O segundo demonstra um forte crescimento da lavoura 

temporária, principalmente de cana e soja, seguido de uma elevada queda ou 

estagnação do rebanho bovino. Isso acontece nos municípios Goiatuba, Itumbiara e 

Bom Jesus de Goiás. São indícios de que o aumento das lavouras temporárias pode 

estar ocorrendo frente às áreas de pasto ou de vegetação natural. O terceiro 

demonstra uma queda das áreas para lavouras temporárias e no rebanho bovino. 

Essa tendência sugere a diminuição de áreas para o uso agrícola, podendo aumentar 

as áreas para a recuperação natural da vegetação. Verificando a área desses 

municípios no mapa da cobertura vegetal do cerrado no estado de Goiás (Figura 9) 

percebe-se que neles há um elevado nível de alteração de sua vegetação natural. A 

ausência de dados históricos da evolução desse desmatamento a partir de 2000, para 

o cerrado, tira a possibilidade de caracterizar quais são os processos que vêm 

provocando tal degradação. Constata-se, portanto, que a expansão da lavoura e do 

pasto nesses municípios praticamente aniquilou a vegetação de cerrado nessas 

regiões, mas não há como concluir se essas áreas foram desmatadas pela expansão 

da lavoura de cana. 

Tabela 17 – Mudança na estrutura do uso do solo agrícola nos municípios com 
maiores áreas produtoras de cana do estado de Goiás - 2000/2005 

Municípios Cana Soja Lav. 
Temporárias

Lav. 
Permanentes Cana Soja Lav. 

Temporárias
Lav. 

Permanentes
Bovinos 

(cabeças)

Santa Helena de Goiás 23.4   46.0   80.1               0.1                  7.6    9.0     (6.2)                -                  (0.1)         

Goianésia 18.0   2.3     24.2               0.3                  5.0    1.2     (11.7)              -                  0.2           

Turvelândia 13.7   14.0   41.2               -                  (1.6)   2.5     (12.8)              -                  0.4           

Goiatuba 12.2   65.0   98.2               0.1                  6.9    20.0   16.9               -                  (0.2)         

Jandaia 8.7     4.5     17.2               -                  (0.9)   0.7     (8.9)                -                  0.1           

Carmo do Rio Verde 8.0     -    10.5               0.2                  6.8    -    (5.1)                0.2                  (0.1)         

Maurilândia 7.9     9.0     19.4               -                  -    2.5     (3.4)                -                  (0.1)         

Porteirão 7.9     28.8   48.7               -                  6.7    8.0     0.7                 -                  (0.4)         

Itumbiara 7.8     56.5   77.0               0.1                  1.8    19.4   6.5                 (0.3)                 -          

Anicuns 6.4     0.3     13.0               0.3                  0.9    0.5     (3.6)                -                  0.2           

Bom Jesus de Goiás 5.4     68.0   108.3             -                  4.1    17.0   23.7               (0.2)                 (0.3)         

Crescimento 2000/2005 (mil ha)Área total (2005) (mil ha)

 
Fonte: IBGE (2000, 2005) 

Ao analisar superficialmente as relações entre crescimento de lavouras temporárias, 

permanentes e pecuária bovina constatam-se diferenças regionais na dinâmica de 
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substituição de áreas naturais para o plantio da cana-de-açúcar além de inúmeras 

incertezas sobre relação de causalidade do aumento das culturas frente ao 

desmatamento. Nos estados de SP, MG e PR achamos fortes indícios de substituição 

de lavouras permanentes, pastagens e outras lavouras temporárias pela cana-de-

açúcar. Com uma relativa estagnação de suas áreas totais de lavoura, parece haver 

uma tendência de menor substituição de áreas de mata nativa para a entrada da cana. 

Mais do que isso, as lavouras nesses estados vêm ocupando porções de terras 

outrora degradadas por outras culturas. A Figura 10 sobrepõe as áreas dos municípios 

que já possuíam grandes áreas de cana em 2000 e 2005 e compara com o mapa do 

IBGE de alteração da vegetação natural no Brasil de 2003. Pela ilustração podemos 

verificar que os municípios que passaram a ter grandes áreas de cana já se 

localizavam em áreas altamente alteradas pela agricultura. 

 

Figura 10 – Comparação entre áreas municipais de cana em 2000 e 2005 X mapa 
de vegetação 

Fonte: Elaboração própria, com base em IBGE (2000, 2005) 

A análise dos principais municípios produtores do Centro-Oeste indica que parte da 

expansão da cultura da cana ocorre na periferia das atuais áreas de expansão da 

fronteira agrícola. No caso do MT, as novas áreas ocorrem próximas aos principais 
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municípios produtores de soja e gado e o crescimento das lavouras e pecuária nesses 

municípios está acompanhado de altos índices de desmatamento. Já nos estados de 

MS e GO, a análise dos dados sugere que a expansão da cana ocorre em áreas de 

pastagens e áreas de vegetação nativa sendo difícil determinar a causalidade das 

ações. Nesse caso, a ausência de dados sobre a taxa de desmatamento anual e sobre 

as áreas destinadas à pecuária impede que façamos uma análise mais profunda sobre 

a dinâmica de crescimento da área de lavoura de cana vis-à-vis o desmatamento das 

regiões de cerrado. No entanto, há a necessidade de que a AAE investigue a hipótese 

de que o crescimento ocorra simultaneamente em áreas de pasto e através do 

desmatamento de áreas de cerrado. 

3.3 Suprimento de Alimentos 

O conceito de Segurança Alimentar é flexível, possuindo inúmeras definições e usos 

tanto no desenvolvimento de pesquisas quanto na definição de políticas públicas. No 

entanto, como a discussão em torno dos biocombustíveis também gira em torno desse 

tema, uma breve definição formal sobre esse conceito é necessária. 

A mais recente definição de Segurança Alimentar é a acordada em um processo de 

discussão internacional liderado pelo World Food Summit (WFS) em Novembro de 

1996 com a complementação feita pela FAO28 - Organização para a Alimentação e a 

Agricultura da ONU em 2002, na qual: 

“Segurança alimentar é a realização do direito de todos ao 

acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, 

em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a 

outras necessidades essenciais, tendo como base práticas 

alimentares promotoras de saúde, que respeitem a 

diversidade cultural e que sejam social, econômica e 

ambientalmente sustentáveis (FAO, 2002)”. 

A expansão dos biocombustíveis capitaneada pelo crescimento da demanda mundial 

por etanol nos últimos cinco anos e pelas expectativas futuras está provocando um 

amplo debate sobre suas conseqüências nas áreas de produção de alimentos, 

ameaçando a segurança alimentar, principalmente no que tange aos aspectos sobre a 

quantidade de alimentos disponíveis. A preocupação mundial está vinculada ao 

aumento da concorrência por solos agricultáveis escassos entre áreas agrícolas 

                                                 
28 Sigla em Inglês: Food and Agricultural Organization of the United Nations 
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produtoras de alimentos e produção de culturas destinadas à energia (BETTO, 2007). 

Segundo o diretor-geral da FAO Jacques Diouf, a expansão do mercado dos 

biocombustíveis levará à escassez de comida nos países pobres. Além disso, ele cita 

que “as importações de alimentos dos países menos avançados em 2007 custarão 

90% a mais que em 2000. A 'febre do ouro verde' levará a um aumento dos preços 

dos produtos vegetais e também dos alimentos animais. Neste ano, o valor das 

importações alimentares mundiais deverá sofrer um aumento de 5% em relação a 

2006. Como sempre, os mais afetados são os países mais vulneráveis” (LIBÉRATION, 

2007). 

Seguindo pela mesma linha o presidente cubano Fidel Castro publicou no dia 30 de 

junho de 2007 na imprensa de seu país um editorial intitulado “O que se impõe 

imediatamente é uma revolução energética” criticando o uso de culturas alimentares 

para fins energéticos.  Nele Fidel Castro analisa que os Estados Unidos, em uma 

“insaciável demanda”, quer que “o mundo produza biocombustíveis para liberá-los de 

qualquer dependência exterior em matéria de hidrocarbonetos". Conclui que os 

biocombustíveis causarão uma “tragédia mundial” em detrimento de um “suposto 

benefício para o povo". Além dele, o presidente da República Bolivariana da 

Venezuela, Hugo Chaves, por ocasião da visita ao Brasil do Presidente Norte 

Americano George W. Bush, criticou em Março de 2007, em um pronunciamento 

oficial, a produção de biocombustíveis sustentando que “substituir a produção de 

alimentos para animais e seres humanos pela produção de alimentos para veículos 

para dar sustentação ao estilo de vida americano é uma coisa de loucos”. Além 

destes, o relator especial da ONU para o Direito à Alimentação, Jean Ziegler, em 

ocasião da 62º Assembléia-Geral das Nações Unidas ocorrida em setembro de 2007, 

elaborou um relatório para os Países Membros pedindo uma moratória de cinco anos 

para o crescimento da produção de etanol oriundo de todas as matérias-primas, até 

que se desenvolva a segunda geração dos biocombustíveis. Ele alerta que “a corrida 

por usar produtos como milho, cana, trigo e óleo de palmito para abastecer carros, 

sem uma análise sobre a fome no mundo, é uma receita para o desastre". Para 

sustentar sua tese, Ziegler relata que se Estados Unidos, Brasil e Europa atingirem 

seus objetivos de produção de etanol nos próximos dez anos, o cenário agrícola 

sofreria uma revolução onde "(...) na Europa, 70% das terras aráveis teriam de ser 

dedicadas ao etanol". Relata ainda que “(...) os preços do milho poderiam aumentar 

em 20% até 2010 e em 41% até 2020, se as atuais práticas forem mantidas. No caso 

da soja, a alta seria de 26% até 2010 e de 76% em 2020. O trigo sofreria um aumento 
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de 11% e 30% entre 2010 e 2020. Já a mandioca aumentaria em até 135% entre 2007 

e 2020” (AMBIENTE BRASIL, 2007). 

Em documento preparado pela CEPAL (Comissão Econômica para América Latina e 

Caribe) e Oficina Regional da FAO para a América Latina e Caribe, concluiu-se que o 

desenvolvimento dos biocombustíveis apresenta oportunidades e riscos e que suas 

implicações sobre a segurança alimentar variarão em espaço e tempo, dependendo 

das forças de mercado e da evolução tecnológica (CEPAL, 2007a). Nesse sentido ele 

destaca que a matéria-prima utilizada para a produção de biocombustíveis, que está 

diretamente ligada à capacidade das áreas agricultáveis dos países em produzir 

culturas com alta eficiência de transformação, poderá determinar a amplitude dos 

impactos sobre a segurança alimentar no mundo. 

Em outro estudo recente também realizado pela CEPAL (2007b) mostrou que o 

crescimento da demanda por biocombustíveis pode resultar em: 1) aumento nos 

preços dos cultivos energéticos; 2) aumento nos preços dos cultivos tradicionais, como 

as culturas anuais, temporárias e a pecuária; e 3) redução dos preços dos 

subprodutos da produção de biocombustíveis, por exemplo, o bagaço da cana e a 

torta de soja.   

Um importante impacto nos preços das commodities agrícolas gerado pela expansão 

dos biocombustíveis ocorreu no México em fevereiro 2007. Nesse mês, milhares de 

pessoas realizaram protestos simultâneos em dez cidades mexicanas, evento 

conhecido como a marcha das tortilhas. O alimento teve seu preço aumentado em 

400% nos últimos meses. Dentre outros vários fatores, a variação foi influenciada pelo 

aumento do milho que, no caso mexicano, é oriundo dos Estados Unidos. Devido ao 

grande aumento da demanda por milho nos Estados Unidos, em função dos 

biocombustíveis, o alimento tornou-se mais escasso para exportação, aumentando 

seus preços. Desde 2006, a cotação do milho nas bolsas de Chicago e Nova York 

sofreu valorização de 50% (EXAME, 2005).  

No Brasil, a discussão sobre os impactos da proliferação da cana-de-açúcar na 

segurança alimentar envolve dois pontos distintos: 1) a expansão de monoculturas é 

apontada por movimentos sociais como gerador de desigualdades no campo e como 

um entrave à reprodução social das populações campesinas, impedindo a 

manutenção da agricultura familiar, conseqüentemente mudando o padrão de 

produção agrícola local; e 2) influencia diretamente na garantia de manutenção das 
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atividades produtivas de alimentos em longo prazo a preços remuneradores, 

aumentando o risco de desequilíbrio entre oferta e demanda de alimentos no Brasil. 

Segundo ORTIZ (2007), a expansão da monocultura da cana através dos 

arrendamentos de terras desencadeia uma complexa alteração nos tipos de produção, 

na disponibilidade de empregos, no fluxo migratório das cidades e na oferta de 

alimentos. Constatou-se que assentamentos de terra próximos à monocultura da cana 

sofrem dificuldade em manter sua função de reproduzir a agricultura familiar em 

função do encarecimento dos insumos. Isso se dá porque com a introdução da cana 

nas propriedades vizinhas, os assentamentos foram forçados a utilizar maiores 

quantidades de agrotóxicos para combater pragas que migram das plantações 

canavieiras. A extrapolação dessa tendência pode inviabilizar a agricultura familiar, 

ameaçando a produção de alimentos voltados à reprodução das famílias. Além disso, 

as vantagens econômicas do arrendamento de terras frente à agricultura de 

subsistência tendem a transferir toda a produção local para a cana, que na maioria das 

vezes mostra-se mais rentável. Como conseqüência, a produção de alimentos tanto 

para a subsistência das famílias quanto para o abastecimento dos centros urbanos 

mais próximos poderá diminuir, aumentando a necessidade de importação de outras 

localidades. 

Os indicadores de produção e área ocupada pela produção de grãos ao nível nacional 

mostram que apesar do aumento da produção de grãos, a área utilizada variou pouco 

(Figura 11). Chama a atenção o fato que a partir da safra 2004/2005, o crescimento da 

produção foi grande, enquanto a área utilizada diminuiu. Foi justamente nesse período 

que a produção de cana teve sua retomada. 
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Figura 11 – Evolução da Produção de Grãos29 e Área Ocupada no Brasil  
Fonte: CONAB (2007); RODRIGUES (2006) 

Para a produção de carnes, os indicadores de produção mostram constante 

crescimento (Figura 12). Segundo levantamento, entre 1994 e 2006 a produção de 

carnes de frango, bovinos e suínos cresceu cerca de 170%, 71% e 113% 

respectivamente Apesar do censo agropecuário de 1996 ter indicado uma tendência 

de diminuição das áreas para a pecuária, sua produtividade aumentou, mantendo 

crescimento substancial da produção nacional. 

                                                 
29 Considerado de grãos no estudo: algodão, amendoim, arroz, aveia, centeio, cevada, feijão, 
girassol, mamona, milho, soja, sorgo, trigo e triticale. 
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Figura 12 – Evolução da Produção de Carnes no Brasil  
Fonte: ABEF (2007); ABIPECS (2007); RODRIGUES (2006) 

No caso de São Paulo, o que se vê é um movimento extremamente dinâmico 

envolvendo troca de culturas e variações de produtividade. A substituição de alimentos 

por cana foi acompanhada de uma migração das áreas de pecuária e lavouras 

permanentes para temporárias. Também se vê que a diversificação da fruticultura no 

estado está diminuindo. Por outro lado há casos, como a cultura da laranja, que teve 

sua área diminuída substancialmente, não comprometendo sua produção entre 2001 e 

2005, visto que o forte aumento da produtividade compensou a perda de áreas. O 

balanço final pode ser visto no Figura 13 que mostra uma pequena oscilação na 

produção dos grupos de alimentos, não comprometendo o fornecimento no estado. 
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Figura 13 – Evolução da produção de alimentos30 no estado de São Paulo 
Fonte: IEA (2007) 

O que se vê no Brasil é que apesar do crescimento da cana, os números da produção 

de grãos e carnes mantêm sua trajetória de crescimento em função do aumento 

tecnológico da agricultura. Esse é justamente um dos argumentos que sustentam os 

atores que defendem a expansão do etanol, alegando que o Brasil possui terras 

suficientes para o crescimento de todas as culturas agrícolas, desde que seja investido 

em tecnologias de melhor aproveitamento do solo e das plantas. Segundo 

RODRIGUES (2006), em 2005 as áreas ainda não exploradas pela agricultura eram 

de 106 milhões de hectares, enquanto que o somatório das culturas anuais e 

permanentes no Brasil era de 62 milhões de hectares e pastagens eram 220 milhões. 

Além disso, estimativas apontam que a pecuária poderia “liberar” cerca de 20 milhões 

de ha de terras somente com a introdução de tecnologias mais avançadas de manejo 

de rebanho (ROTHKOPF, 2007). Outro argumento é que, com as tecnologias atuais, a 

cana-de-açúcar brasileira necessita de menor área para a produção de etanol do que 

                                                 
30 Para a Figura 13, as classificações usadas correspondem: 1) Alimentos (Abóbora, alho, 
batata, berinjela, beterraba, brócolis, café, cenoura, cebola, chuchu, couve, mandioca, pepino, 
pimentão, quiabo, repolho, tomate); 2) Carnes (Bovinos, frangos e suínos); 3) Frutas (Abacate, 
abacaxi, banana, caqui, laranja, limão, mamão, manga, maracujá, melancia, melão, mexerica, 
morango, pêssego, uva); 4) Grãos (Algodão, amendoim, arroz, feijão, girassol, milho, soja, 
sorgo e trigo). 
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o milho, beterraba, mandioca, o trigo e a cana-de-açúcar na Índia, apresentando mais 

vantagens frente aos concorrentes diretos (Tabela 18).  

Tabela 18 – Produtividade do Etanol em função da matéria-prima  

Matéria-prima Produtividade (m3 / ha)
Cana-de-açúcar (Brasil) 6,8 
Beterraba (EU) 5,4 
Cana-de-açúcar (Índia) 5,2 
Milho (EUA) 3,0 
Trigo (EU) 2,5 

Fonte: JANK (2006) 

O que se vê no Brasil é um menor efeito sobre os preços dos alimentos do que 

ocorreu nos EUA no início de 2007 com o efeito tortilla. Não há como negar que o 

avanço dos biocombustíveis influenciará a estrutura produtiva de alimentos no país. 

No entanto, segundo SACHS (2007) a preocupação quanto a futuros conflitos entre a 

produção de energia e a escassez de comida provocando gigantescos contingentes de 

famintos parece ser um tanto demagógica. Ele destaca que a fome, no Brasil e no 

mundo, é resultado não da falta de alimentos, mas da ausência de poder aquisitivo 

para sua compra. Seu principal argumento é que as projeções atuais 

equivocadamente seguem um raciocínio de justaposição de cadeias produtivas. O 

certo é a busca por sistemas integrados de produção de alimentos e energia 

adaptados aos diferentes biomas. Além disso, há razões para esperar uma evolução 

tecnológica conseguindo aumentar o conteúdo energético das plantas além de 

continuarmos a progredir no aumento da produtividade média das culturas 

alimentares, reduzindo a necessidade de áreas para alimentos e energia.  

3.4 Impactos na Qualidade do Ar 

O acúmulo da concentração de poluentes oriundos da queima de combustíveis fósseis 

gera impactos de alcance global (como o aumento do efeito estufa), regional (como 

chuvas ácidas) e local, como o aumento do ozônio (O3), o Monóxido de Carbono (CO) 

e o dióxido de carbono (SO2). 

Segundo LIMA/COPPE/UFRJ (2002), a poluição atmosférica urbana é considerada um 

dos problemas ambientais mais relevantes e democráticos do mundo, isto porque 

tanto países em desenvolvimento quanto desenvolvidos sofrem com tais impactos. De 

um modo geral, os meios de transporte são responsáveis por importante parte da 

degradação ambiental dos centros urbanos. Nas últimas décadas, o Brasil registrou 
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um forte aumento das emissões de poluentes atmosféricos em suas áreas urbanas, 

atingindo patamares que colocavam em risco a saúde das pessoas. 

O primeiro grande programa em nível nacional que atacou diretamente o problema da 

poluição urbana, apesar de não ter sido objetivo do mesmo, foi o PROÁLCOOL. Como 

será visto a frente, o uso do etanol como mistura à gasolina ou seu uso direto, levou a 

diminuição de alguns poluentes de efeito local, regional e global. 

O desenvolvimento do etanol pode ser benéfico ou maléfico para a qualidade do ar 

nas cidades: A queima do combustível em veículos leves, predominantemente nas 

regiões metropolitanas do país e do mundo, seja pela mistura à gasolina ou na forma 

de álcool hidratado ajuda a reduzir a emissão de gases poluentes. Já pelo seu 

processo produtivo, este pode provocar grande piora nos níveis de poluição das 

cidades principalmente por conta da colheita, via utilização das queimadas. 

Emissões Veiculares 

O uso do etanol como mistura na gasolina, o vulgarmente chamado gasohol, ou seu 

uso direto, levou a diminuição das emissões de SO2 e hidrocarbonetos nas regiões 

metropolitanas ao longo das décadas de 70 e 80. Um dos principais ganhos 

ambientais é a eliminação do uso do chumbo tetraetila como componente para 

aumento da octanagem da gasolina (LIMA/COPPE/UFRJ, 2002). Segundo 

MAGALHÃES et al. (1991), estudos realizados nos Estados Unidos e Europa 

indicavam que 95% da contaminação por chumbo na década de 80 tinham como fonte 

as emissões veiculares. Ele ressalta que os alvos principais da contaminação com 

chumbo eram crianças com até 6 anos de idade que mostravam níveis de 

concentração da substância equivalente a de adultos trabalhando em áreas 

contaminadas. Como conseqüência do uso do etanol, foi registrada entre 1978 e 1983 

no município de São Paulo, uma redução de ¼ na concentração de chumbo na 

atmosfera, chegando ao final da década de 80 com uma redução de 75% 

(MAGALHÃES, 1991).  

Além da eliminação do chumbo, o álcool possui as seguintes vantagens: isenção de 

enxofre, não contribuindo para a emissão de compostos de enxofre; por causa de sua 

maior tolerância à combustão com excesso de ar, sua queima tende a ser mais 

completa com conseqüente diminuição da emissão de CO e CO2; em função de sua 

menor complexidade molecular, o etanol tem uma combustão com menores partículas 

de carbono que leva a baixos teores de emissão de material particulado; grande parte 
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dos compostos orgânicos resultantes da combustão são menos tóxicos e apresentam 

menor reatividade fotoquímica quando comparados com a gasolina 

(LIMA/COPPE/UFRJ, 2002). 

Segundo MACEDO (2006), em estudo realizado pela Confederação Nacional da 

Indústria para avaliar a importância do etanol para a RMSP, em 1989, ficou indicado 

que se a frota de veículos leve fosse operada somente por etanol, haveria uma 

redução de 65% para o CO e de 58% para a HC, em comparação com o uso puro da 

gasolina.  Já se a operação fosse com uma mistura de 22% de etanol na gasolina pura 

(E22), a redução de CO e HC seria de 39% e 33%, respectivamente, só que com um 

aumento de 10% na emissão de NOx. Apesar desses valores, a discordância de outros 

autores está no balanço final de outros gases tóxicos que tinham menores emissões 

pelo uso da gasolina pura, como os aldeídos, e indiretamente, o Ozônio Troposférico.  

Segundo LIMA/COPPE/UFRJ (2002), o principal fator negativo entre veículos movidos 

a etanol reside na produção de aldeídos, que chega a ser 5 vezes maior. No entanto, 

ele cita que a combustão desses veículos produz principalmente aldeídos acéticos, 

enquanto carros movidos por combustíveis oriundos do petróleo geram formaldeídos, 

mais nocivos aos seres vivos. Já JACOBSON (2007) defende que grandes misturas 

de gasohol (E85) podem gerar riscos iguais ou maiores à saúde da população. 

Segundo suas estimativas, nos Estados Unidos, apesar do etanol reduzir as emissões 

de benzeno e butadieno, ele aumenta de formadeídos e acetadeídos, todos eles 

cancerígenos. Além disso, ele projeta um forte crescimento de Ozônio Troposférico 

nas cidades americanas que utilizassem essa mistura. Cita como conseqüência, que 

as taxas de mortalidade relacionadas ao aumento de ozônio poderão, em 2020, 

aumentar em média 4% nos Estados Unidos e 9% em Los Angeles, se comparadas 

com cenários de veículos movidos à gasolina.   

Contrariando essas estimativas, estudos da CETESB relatam que as análises das 

emissões de aldeídos merecem estudos a parte, visto que embora as emissões 

desses compostos ocorram também com o uso de óleo diesel e gasolina, os estudos 

associam a causa somente ao uso de etanol. Ressalta, ainda, que ao longo dos anos, 

as emissões de aldeídos vêm diminuindo substancialmente na RMSP. Em 2003, 

apesar dos veículos movidos à gasolina C31 emitirem 0,004 g / km contra 0,020 g / km 

dos movidos a etanol, os veículos a diesel tiveram um intervalo de emissão entre 

0,022 a 0,160 g / km, assim, “desmistificando a crença” de que o etanol emite mais 

                                                 
31 Gasolina C corresponde a uma mistura de 22% de etanol na gasolina pura. 
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que o diesel. ABRANTES (2005) já chegava à mesma conclusão, mostrando que, em 

1999, “a emissão de aldeídos provenientes de veículos movidos a diesel foi 

significativa quando comparada com as emissões reais dos veículos de ignição por 

centelha ou com o limite previsto para os veículos do ciclo Otto na legislação 

brasileira”. 

Preocupado com as implicações do aumento do consumo das concentrações de 

aldeídos, a legislação brasileira vem adotando desde 1992, através do Programa de 

Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE), limites de 

emissão para veículos leves a ciclo Otto. Isso pode ser verificado pela alteração do 

padrão, que passou de 150 mg/km em 1992, para 30 mg/km e 1997, e chegará em 

2009 a 20 mg/km (ABRANTES, 2005).  

Emissões devido às Queimadas 

Dentre os problemas ambientais da cadeia produtiva do setor sucroalcooleiro, as 

queimadas em canaviais, que acontecem em aproximadamente 80% de toda a área 

plantada no Brasil, são os mais visíveis localmente e o que causam maior perturbação 

nas cidades, áreas rurais e ecossistemas próximos às plantações (ASSIS, 2007). 

Dentre os principais problemas que as queimadas causam na qualidade de vida das 

pessoas que moram próximas aos canaviais, LOPES et al. (2006) destaca os 

respiratórios, principalmente em crianças e idosos. Além disso, ASSIS (2007) 

constatou em sua pesquisa que os moradores próximos sofrem com o aumento da 

sensação do calor, necessidade de maior consumo de água, grande volume de sujeira 

e perigo de incêndio em suas casas, destacando que isso já ocorre nos municípios de 

Nova Alvorada do Sul (MS), Rio Brilhante (MS) e Iturama (MG). Para se ter idéia do 

volume de particulados, Zacul (1998) mostra que enquanto as emissões veiculares de 

particulados na RMSP chegavam a 62 ton/dia, o material particulado de origem das 

queimadas, o “carvãozinho”, atingia 285 ton/dia. Já segundo ARBEX et al. (2004), 

relatórios da CETESB entre 1986 e 1999 sobre a qualidade do ar em Araraquara, 

importante pólo canavieiro, mostravam substancial aumento da poeira total em 

suspensão nos períodos de safra da cana-de-açúcar, em comparação com os 

períodos de não safra.  

Em estudo realizado por PAVÃO et al. (2006) para as concentrações de Ozônio 

Troposférico na cidade de Campo Grande (MS) concluiu que apesar da concentração 

estar abaixo do permitido pela CONAMA, o aumento das concentrações coincide com 

os períodos do aumento dos focos de calor resultantes das queimadas (em geral), 
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agosto a outubro. Grandes concentrações desse gás podem provocar inúmeros 

problemas respiratórios, como dito anteriormente, mas isso não foi verificado na 

região. 

MACEDO (2006) ressalta que em trabalho conjunto realizado pela EMBRAPA / USP / 

UNICAMP E ECOFORÇA, não ficou evidenciada qualquer relação entre as doenças 

respiratórias nas Cidades de Ribeirão Preto, São José dos Campos e Campinas, com 

as atividades de queima da biomassa da cana. Além destes, LOPES et al. (2006) 

também não encontrou possível correlação entre queimadas e internações por 

afecções no estado de São Paulo. No máximo foram apresentados indícios de uma 

possível correlação na região de Jaú. Dessa forma, o autor sugere estudos mais 

aprofundados sobre os efeitos das queimadas sobre a saúde humana. 

ARBEX et al. (2004) concorda e relata que apesar do fato de inúmeros pacientes com 

doenças crônicas do aparelho respiratório (bronquite, enfisema e asma) referirem-se a 

agravamento dos seus sintomas no período do ano em que ocorre a safra, não se 

pode descartar a possibilidade de que alterações climáticas sejam co-responsáveis 

pelo agravamento dos sintomas respiratórios de uma parcela da população. Na busca 

por respostas, um estudo realizado pelo Laboratório de Poluição Atmosférica 

Experimental do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo constatou no ano de 1995, que há uma associação 

positiva significante entre o número de terapias inalatórias em Araraquara e a 

quantidade de material particulado jogado na atmosfera. Segundo sua conclusão, esse 

resultado indica que “a queima da cana pode causar efeitos deletérios na saúde da 

população”. Mesmo assim, o mesmo estudo recomenda que maiores pesquisas sejam 

realizadas na busca de respostas para essa questão.  

Apesar das dificuldades de se encontrar estudos que constatam uma correlação entre 

doenças respiratórias e a queima da cana, não se pode ignorar os inúmeros impactos 

sobre a poluição do ar e na qualidade de vida das áreas rurais e urbanas próximas aos 

canaviais. A percepção das populações próximas às regiões canavieiras quanto à 

prática das queimadas, fartamente captada por ASSIS (2007) nos estados do MS, MG 

e SP, indica uma forte influência negativa sobre os hábitos das populações próximas.  

3.5 Avaliação dos Impactos no Clima Global 

As descobertas científicas mais recentes, apresentadas no Quarto Relatório de 

Avaliação do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), indicam, com 
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90% de certeza, que o aumento da concentração de Gases de Efeito Estufa (GEE) 

emitido pela humanidade está alterando o equilíbrio do clima global, com seus efeitos 

já observados por todo o planeta, sendo necessárias ações preventivas imediatas de 

curto, médio e longo prazo. Segundo o IPCC (2007), o fenômeno de mudança do 

clima terrestre através da intensificação do efeito estufa32 é considerado a mais séria 

ameaça às formas de vida do planeta, com impactos sobre todas as atividades 

humanas. 

Pesquisas relacionam a intensificação do efeito estufa ao consumo de combustíveis 

de origem fóssil (carvão mineral, petróleo e gás natural) e ao intenso processo de 

desmatamento da cobertura vegetal do Planeta (POPPE & LA ROVERE, 2005). Além 

disso, segundo ROBINSON apud MAROUN (2007), “Os gases de efeito estufa (GEE) 

foram gerados no último século, principalmente por um determinado grupo de países – 

o que hes permitiu tornarem-se ricos. Tais gases foram produtos do crescimento 

econômico, a partir do uso barato e abundante de combustíveis fósseis. Outro grupo 

de pessoas, em geral muito mais pobres do que o primeiro grupo, está sofrendo, a 

cada dia mais, pelas conseqüências adversas do aquecimento global gerado pelos 

GEE”. 

A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança no Clima, passou a vigorar 

a partir de 21 de março de 1994. Ela se baseou em princípios comuns, mas com 

responsabilidades diferenciadas entre os membros, determinando que países 

industrializados e com economias em transição devessem se comprometer a 

estabilizar a concentração de GEE na atmosfera em níveis tais que evitem 

desequilíbrios climáticos provocados pela humanidade (POPPE & LA ROVERE, 2005). 

O primeiro passo para se atingir o objetivo da convenção foi a adoção, em 1997, do 

Protocolo de Quioto, no âmbito da terceira Conferência das Partes – COP-3, que 

entrou em vigor somente em 2005. O protocolo, através de seus instrumentos, busca 

diminuir os custos de mitigação por mecanismos de compensação que liberam as 

forças de mercado para a ação em setores onde o custo inicial é menor. Além disso, 

países classificados como Anexo I33 também ficaram obrigados a reduzir, no período 

de 2008-2012, suas emissões em 5,2% abaixo do total registrado por eles no ano de 

1990, traduzindo em metas de emissão. Na época, países em desenvolvimento, ou 
                                                 
32 Fenômeno natural fundamental para o desenvolvimento da vida no planeta. O que está 
sendo ressaltado é a intensificação do fenômeno pelas ações antropogênicas. 
33 Países pertencentes ao Anexo I da Convenção correspondem aos membros da OCDE e 
economias em transição (NAE, 2005). 
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não-Anexo I ficaram desobrigados a estabelecer metas de redução, restando somente 

compromissos voluntários (POPPE & LA ROVERE, 2005).  

Um dos aspectos mais controversos talvez seja a disparidade dos níveis de 

desenvolvimento e entre os maiores e menores emissores de GEE. Segundo o IPCC 

(2007), em 2004 os países Anexo I, que possuem cerca de 20% da população mundial 

e são responsáveis por 57% de e todo o Produto Interno Bruto global normalizado pelo 

método da Paridade do Poder de Compra, respondiam por 46% de todas as emissões 

globais, ou seja, a disparidade das emissões per capita entre os países Anexo I e os 

outros é grande (Figura 14).  

 

Figura 14 – Distribuição regional per capita de emissões anuais de GEE por 
população dos diferentes países – Ano de 2004  

Fonte: IPCC (2007) 

Segundo inventário do ano de 2004 dos países Anexo I, o setor de energia é 

responsável por cerca de 80% das emissões totais. No entanto, o volume de emissões 

totais caiu aproximadamente 4,9% quando comparadas com 1990. As maiores quedas 

foram dos setores de processos industriais (-13,1%), agricultura (-20%) e resíduos (-

8,4%). Dentro do grupo energia, vale destacar que os dois principais sub-setores em 

emissões de GEE em 2004 eram o de consumo industrial (37%) e transportes (26%). 

Para atingir a meta redução do Protocolo de Quito, os países Anexo I 

necessariamente terão que formular novas políticas para o setor de transportes, 

criando maiores oportunidades para o desenvolvimento do etanol mundial (UNFCCC, 

2006). 
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Figura 15 – Emissões totais por setor dos países pertencentes ao Anexo I da 
Convenção, 1990 e 1994  

Fonte: UNFCCC (2006) 

O Brasil apresentou no final de 2004 o inventário nacional de gases de efeito estufa 

para o período de 1990-1994. Esta ação faz parte da comunicação nacional à 

convenção-quadro das Nações Unidas sobre o clima, já prevista para o Brasil em sua 

assinatura. A principal dificuldade para o inventário brasileiro resulta das imprecisões 

metodológicas do IPCC para as emissões correspondentes ao desmatamento e a 

mudança de uso do solo (LULUCF). A quantificação da densidade de carbono dessas 

matas e o quanto é emitido aumenta sensivelmente a incerteza sobre os números. (LA 

ROVERE et al., 2005).  

Diferente dos países Anexo I, grande parte das emissões de CO2 em 1994 era oriunda 

de desmatamento e mudança de uso do solo, responsável por 75%, enquanto que o 

setor de energia correspondia a somente 23%. Somado a isso, o desmatamento emitia 

14% das emissões totais de Metano (CH4), enquanto que o setor de energia possuía 

uma parcela bem menor (Tabela 19) (MCT, 2006). 
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Tabela 19 – Estimativas de Emissão de GEE no Brasil em 1994 

Setores Energia Indústria Agropecuária

Mudança de 

uso do solo e 

florestas 

Resíduos Total 
Variação 

(90/94) 

Gases Tg* (%) 

CO2 237,0 17,0 0,0 776,0 0,0 1030,0 5 

CH4 0,4 0,0 10,1 1,8 0,8 13,2 7 

N2O 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 12 

* Tera gramas = 109 gramas 
Fonte: MCT (2006) 

Analisando as emissões de CO2 oriundas de combustíveis fósseis, constata-se que o 

grande responsável é o setor de transporte, 40,8 %, onde o principal contribuinte foi o 

transporte rodoviário, com 36% do total (Tabela 20).  

Tabela 20 – Emissões de CO2 de combustíveis fósseis por setor da economia – 
1990 até 1994 

1990 1994 Percentual de 
1994 Variação 90/94 Setor 

(Gg de CO2 eq.) (%) 
Energético 22,9 25,6 11,1 12 
Consumo não 
energético 5,4 6,2 2,7 13 

Residencial 13,7 15,1 6,6 10 
Comercial 2,0 1,5 0,7 -24 
Publico 0,5 1,9 0,8 291 
Agricultura 9,9 12,5 5,4 25 
Transporte 82,0 94,3 40,8 15 

Aviação 5,8 6,2 2,7 7 
Rodoviário 71,1 83,3 36,0 17 
Ferroviário 1,6 1,2 0,5 -22 
Marítimo 3,4 3,5 1,5 4 

Industrial 61,2 74,0 32,0 21 
Total 197,9 231,4 100,0 17 

 

Fonte: MCT (2006) 

Assim, a demanda de combustíveis fósseis líquidos, demanda de petróleo para 

atender ao crescimento do setor de transportes, é um dos principais fatores 

determinantes da expansão das emissões de GEE, no Brasil e no mundo. Para que os 

países pertencentes ao Anexo I alcancem as metas estipuladas no Protocolo de 

Quioto, estratégias de mitigação para esse setor necessariamente serão colocadas 

como prioritárias. Dentre as estratégias de mitigação incluídas nos cenários do Grupo 
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de Trabalho III do IPCC, os biocombustíveis aparecem como questão chave nos 

cenários de maior redução de GEE. Eles consideram que além do desenvolvimento de 

veículos mais eficientes e do desenvolvimento dos transportes públicos, os 

biocombustíveis produzidos de forma ambientalmente amigável contribuirão 

decisivamente para a redução das emissões globais. Destacam, ainda, que a segunda 

geração dos biocombustíveis será determinante para a consolidação de um novo 

modelo de transporte a nível mundial. De acordo com suas projeções, a revisão do 

modelo atual tem um potencial de redução de 1.6 a 2.5 milhões de toneladas 

equivalentes de CO2 até o ano de 2030 (IPCC, 2007). 

Emissões no Ciclo de Vida do Etanol 

A evolução tecnológica do setor sucroalcooleiro vem permitindo um maior 

aproveitamento energético de todos os componentes da planta cana-de-açúcar. 

Atualmente, além do aproveitamento do suco para a produção de açúcar e álcool, o 

bagaço é utilizado como combustível para o processo industrial e, em alguns casos, 

com a substituição da queimada, parte da palha também é utilizada para a co-

geração34 de energia. Em função disto, MACEDO (2006) destaca que “os produtos 

energéticos da cana-de-açúcar, têm contribuído largamente para a redução das 

emissões de gases de efeito estufa no Brasil, através da substituição de combustíveis 

fósseis, ou seja, gasolina e óleo combustível”. 

De acordo com SANCHES (2003), os principais impactos positivos da produção de 

etanol no Brasil sobre o problema das mudanças climáticas estão relacionados a três 

fatores fundamentais: 1) a produção de cana-de-açúcar é um sumidouro de carbono; 

2) ao uso do etanol combustível quando substitui a gasolina, independente do lugar; e 

3) a substituição do óleo combustível pelo bagaço na geração de energia. Segundo 

Oliveira (2006), a produção de cana para sumidouro é compensada pelas outras 

emissões do ciclo de vida, restando o papel da redução ao uso do combustível e a 

substituição do óleo combustível pelo Bagaço. 

Em todo seu ciclo de vida, o etanol possui etapas que consomem combustível fóssil, 

direta e indiretamente, com conseqüente emissão de GEE. Além disso, há fases com 

emissões de gases não compensados pela absorção realizada no processo de 

crescimento da planta, como a decomposição de fertilizantes e emissões de CH4 na 

                                                 
34 Segundo a resolução nº 21 da ANEEL, co-geração é um processo de produção combinada 
de calor útil e potência mecânica, geralmente convertida total ou parcialmente em energia 
elétrica, a partir da química disponibilizada por um ou mais combustíveis (OLIVEIRA, 2006). 
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combustão da palha da cana, na etapa da pré-colheita. Há emissões indiretas na 

produção dos insumos químicos e no maquinário utilizado para todas as fases da 

produção de etanol.  

Segundo estimativas de MACEDO (2004)35, as emissões médias referentes ao uso de 

combustíveis fósseis em todas as fases de produção da cana-de-açúcar, no Brasil, 

desde o preparo do solo até a saída do etanol das destilarias são de 19,2 kg CO2 eq. / 

t cana (média) e as emissões médias referentes às outras fontes, como CH4 na 

queima da palha e decomposição de fertilizantes, é de 12,6 kg CO2 eq. / t cana.  

As emissões evitadas correspondem à substituição do óleo combustível pelo bagaço 

existente nas unidades industriais e também na substituição da gasolina nos veículos 

automotivos pelo uso do etanol, na forma hidratada ou anidro. Dessa forma, na 

substituição pelo bagaço os cálculos estimam uma emissão evitada de 12,5 kg CO2 

eq. / t cana e para a substituição da gasolina, estima-se um valor de 242,5 kg CO2 eq. 

/ t cana para o etanol anidro e 169,4 kg CO2 eq. / t cana para o etanol hidratado36. O 

resumo dos resultados encontrados pode ser visto a seguir na Tabela 21. 

Tabela 21 – Emissões no ciclo de vida do etanol da cana-de-açúcar - Valores 
médios 

Etapas Kg CO2 eq. / t cana 

Emissões  

Combustíveis fósseis 19,2 

Queima da palha (CH4 e N2O) 9,0 

N2O do solo 6,3 

Total de Emissões 34,5 

Emissões evitadas Etanol Anidro Etanol Hidratado 

Uso do bagaço excedente 12,5 

Uso do Etanol 242,5 169,4 

Total de Emissões evitadas 255,0 181,9 

Emissões evitadas (valor líquido) 220,5 147,4 

Fonte: MACEDO (2004) 

                                                 
35 Segundo recomendado pelo próprio autor, os valores utilizados para o trabalho 
correspondem ao do cenário 1 do inventário. Essa opção foi escolhida por ser a mais 
conservadora visto que utiliza os parâmetros tecnológicos médios da indústria da região 
Centro-Sul. 
36 O autor considerou o etanol anidro em mistura de 24% e o hidratado em carros E100.  
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A fim de facilitar as estimativas realizadas pelos inventários nacionais, é conveniente 

transformarmos as unidades finais para emissões líquidas por m³. Dessa forma, 

teríamos para o etanol anidro 2,6 t CO2 eq./m³ e 1,7 t CO2 eq./m³ de etanol hidratado 

e quanto mais eficiente o processo, menores serão as emissões, podendo chegar a 

uma redução de até 4% das emissões médias (MACEDO, 2006).  

Mantendo-se os parâmetros técnicos de MACEDO (2004), as emissões evitadas para 

a safra 2006/2007 seriam de 40 Mt CO2 eq. (Figura 16). Como medida de ordem de 

grandeza, no inventário de emissões brasileiro para 1994, o setor de transporte 

rodoviário teve um total de 83,3 Mt de CO2 eq., ou seja, as emissões evitadas na safra 

de 2006/2007 correspondem a praticamente metade de todas as emissões do setor 

em 1994.  
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Figura 16 - Evolução das emissões anuais evitadas  
Fonte: MACEDO (2004); CONAB (2007); MAPA (2007) 

Etanol e MDL 

O estabelecimento do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo pelo Protocolo de 

Quioto abriu oportunidade para que países Anexo I possam diminuir seus custos 

marginais de abatimento ao mesmo tempo em que contribuem para um 

desenvolvimento ambientalmente mais amigável nos países em desenvolvimento. 
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Apesar de ser incontestável a redução de GEE pela substituição da gasolina, o 

PROÁLCOOL não foi considerado elegível ao MDL. Isso ocorre em função da 

dificuldade de se determinar a adicionalidade do programa. No entanto, a necessidade 

dos países Anexo I de cumprir suas metas de emissão fomenta o mercado 

internacional de etanol, potencializando as exportações brasileiras dos produtos, 

gerando divisas para o país (FERNANDEZ, 2006). 

Mesmo assim OLIVEIRA et al. (2006) ressalta a importância estratégica da 

mobilização de empresários do setor para a ampliação da oferta de projetos passíveis 

de enquadramento no MDL, buscando o pleno aproveitamento do potencial brasileiro. 

Nessa perspectiva, o autor assinala que a produção de etanol no Brasil abre a 

possibilidade de elegibilidade ao MDL para projetos de co-geração com biomassa de 

cana-de-açúcar. Em seu levantamento, a autora ressalta que, em 2006, o estado de 

São Paulo dispunha de 1.400 MW de capacidade instalada de produção de energia a 

partir do bagaço, onde 71% (1.000 MW) destinados para o auto-consumo e 29% (400 

MW), para comercialização. Com tecnologias mais modernas e já disponíveis no 

mercado, a autora assinala que o potencial de cogeração poderia crescer cerca de 

190%, atingindo 4.000 MW, ou seja, um terço da usina de Itaipu (12.600 MW). 

Dessa forma, há perspectivas de que o setor privado comece a investir mais em 

formas mais eficientes na co-geração nas destilarias. Segundo dados do Ministério da 

Ciência e Tecnologia, até setembro de 2007 foram aprovados pela Comissão 

Interministerial de Mudança Global do Clima37 25 projetos de cogeração, 

correspondendo a 15% de todos os projetos aprovados pela comissão desde o início 

de seu funcionamento até final de 2007. Segundo OLIVEIRA et al. (2006), somente 

com a utilização de processos de co-geração mais eficientes nas usinas localizadas 

em São Paulo poder-se-ia chegar a um potencial excedente de 4.420 MW, gerando 

reduções de emissão da ordem de 9,4 Mt CO2 eq / ano. 

3.6 Impactos sobre a qualidade e suprimento de água 

A água está disponibilizada de forma finita pela natureza nos vários estágios de seu 

ciclo: Precipitações, cursos d’água interiores, recursos hídricos costeiros e nos 

                                                 
37 Comissão criada pelo Decreto Presidencial S/N, de 7 de julho de 1999. Cabe a Comissão 
organizar as ações do governo decorrentes da CQNUMC, ou seja, a estratégia brasileira para 
as mudanças climáticas. Dentre as suas atribuições, é responsável pela definição de critérios 
de elegibilidade adicionais àqueles considerados pelos Organismos da Convenção 
encarregados do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo; apreciar pareceres sobre projetos 
que resultem em redução de emissões e que sejam considerados elegíveis para o mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo (NAE, 2005). 
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aqüíferos. No Brasil, praticamente todas as regiões possuem água em quantidades 

suficientes para as atividades industriais, irrigação e para o abastecimento doméstico, 

exceto o semi-árido nordestino. No entanto, o lançamento de efluentes domésticos e 

industriais in natura na grande maioria dos corpos d’água resulta na degradação dos 

recursos disponíveis, definindo uma escassez freqüente (IBAMA, 2002). 

A atividade humana que demanda maior quantidade total de água em valores 

absolutos é a agricultura irrigada, atingindo cerca de 2.600 Km³ em 2000 (UNEP, 

2007). No mesmo ano, cerca de 20% da área agrícola mundial (1.500 milhões de ha) 

eram irrigados, onde cerca de 190 milhões não seriam aptas à agricultura sem a 

utilização dessa técnica (MACEDO, 2006). 

A progressiva ampliação das áreas de cana-de-açúcar em todo o território nacional 

capitaneada pela expansão da produção de etanol veio acentuar consideravelmente a 

escala e a intensidade de seus problemas ambientais. Segundo SZMRECSANYI 

(1994), embora os benefícios ambientais da utilização do etanol combustível sejam 

indiscutíveis, o mesmo não ocorre nas regiões produtoras, predominantemente 

localizadas no campo ou junto a pequenas cidades do interior do país. Dentre os 

problemas citados, a poluição hídrica e o uso concorrente das águas aparecem como 

questões estratégicas em função do potencial de perturbação sobre os ecossistemas e 

sociedade locais. 

Disponibilidade 

No que tange às implicações do desenvolvimento do setor sucroalcooleiro na 

disponibilidade de água para o consumo, emergem duas preocupações principais: 1) 

apesar de o Brasil possuir a maior disponibilidade de água doce do mundo, será que o 

crescimento do setor provoca a diminuição da oferta para os diferentes usos (outras 

culturas, abastecimento humano, abastecimento animal e uso industrial)? 2) o atual 

desenvolvimento do setor provoca uma maior degradação da qualidade dos corpos 

hídricos por acidentes com resíduos da fabricação de etanol ou pelo desmatamento da 

mata ciliar? 

A disponibilidade de água em território brasileiro ainda não é considerada um gargalo 

para o desenvolvimento da agricultura nas grandes regiões produtoras em grande 

parte porque o uso da irrigação na agricultura nacional é considerado muito pequeno, 

visto que o desenvolvimento de culturas com alta produtividade é atingido, na maioria 

do território, somente pelo uso das condições climáticas favoráveis (MACEDO, 2006). 
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Em valores aproximados, segundo estimativas da FAO (2004, apud MACEDO, 2006) 

para o ano de 2002, a área irrigada no Brasil era de somente 2,9 Mha, podendo estar 

atingindo cerca de 3 Mha atualmente. No mesmo estudo, estima-se que o país possua 

15% de todas as áreas aptas para irrigação “sustentável”38 do mundo, ou seja, 30 

Mha. 

Segundo levantamento realizado pela Universidade de Campinas no ano de 2005, as 

regiões hidrográficas brasileiras com maior disponibilidade hídrica foram a Amazônica 

com 131.947 m³/s (73,6%), Tocantins/Araguaia com 13.624 m³/s (7,6%) seguida da 

região do Paraná, com 11.453 m³/s (6,4 %). Ainda no mesmo estudo, as regiões foram 

classificadas de acordo com o Índice de Retirada de Água da Agência Ambiental 

Européia (European Environment Agency) que faz uma relação entre retirada total 

anual e a vazão média ao longo do mesmo período. O índice buscou verificar quais as 

regiões possuíam uma relação quantitativa ainda confortável de oferta e demanda. 

Como resultados, a relação em nível nacional foi considerada confortável. No entanto, 

cabe destacar que apesar da grande disponibilidade, algumas bacias possuem uma 

vazão de retirada considerada alta, como na Bacia do Rio Paraná, grande área 

canavieira brasileira (Figura 17). 

                                                 
38 Solos aptos com água garantida, sem necessidade de irrigação intensiva. 
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Figura 17 – Consumo de recursos hídricos no Brasil e por região hidrográfica 
com referências nas vazões de retirada, consumo e retorno  

Fonte: UNICAMP (2005). 

O estudo investigou ainda o perfil de retirada de água dessas regiões hidrográficas. A 

irrigação é a atividade responsável pelas maiores vazões de retirada, responsável por 

46% do total retirado. Segundo FREITAS (2002, apud UNICAMP, 2005), os principais 

conflitos de uso da água estão entre a possibilidade de geração de energia elétrica, a 

irrigação, o transporte, o abastecimento humano, o lazer e os casos especiais de 

fronteira. Com isso, o planejador deve levar em conta os impactos que o aumento de 

demanda causará nos diferentes usos dos recursos hídricos. 

Com a tecnologia atual, a fase agrícola do setor sucroalcooleiro é considerada pouco 

intensiva em água, quase não necessitando de irrigação durante todo o plantio, 

principalmente na região centro-sul. Segundo UNICAMP (2005), a irrigação é mais 

disseminada no nordeste e apresenta um crescimento gradativo no Centro-oeste e no 

oeste paulista. Neste caso, tem-se adotado principalmente a “irrigação de salvação”, 

buscando atenuar os déficits hídricos. Com necessidades hídricas da ordem de 1.500 

mm a 2.500mm distribuídos uniformemente ao longo do ciclo, a incorporação de novas 

áreas com elevados déficits hídricos vem aumentando a necessidade de expansão da 

irrigação. Entretanto, segundo avaliação da EMBRAPA indicada por ROSSETO (2004, 
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apud MACEDO, 2006) os efeitos da lavoura de cana na disponibilidade da água foram 

classificados como de baixa magnitude. 

Diferente do que ocorre na fase de plantio, o uso industrial no setor sucroalcooleiro 

capta uma quantidade significativa de água. Estima-se que para o processo de 

produção de 50% de açúcar e 50% de etanol39, sejam necessários aproximadamente 

21 m³/t de cana. Os processos mais intensivos em água são: lavagem da cana, 

condensadores/multijatos na evaporação e vácuos, resfriamento de dornas e 

condensadores de álcool (Tabela 22). Juntos esses processos são responsáveis por 

87% de todo o consumo (MACEDO, 2006). 

Tabela 22 - Usos da água (Valores médios) em usinas com destilaria anexa  

Setor Processo 
Uso médio  

(m³ / t cana total) 

Distribuição 
(%) 

Alimentação Lavagem da Cana 5,33 25,4 
Embebição 0,25 1,2 Extração 

(moendas) Resfriamento de mancais 0,15 0,7 
Preparo de leite de cal 0,01 0,1 
Resfriamento na sulfitação 0,05 0,2 
Embebição dos filtros 0,04 0,2 

Tratamento de 
Caldo 

Condensadores dos filtros 0,30 1,4 
Condensadores / multijatos 
evaporação 2,00 9,5 

Condensadores / multijatos 
cozedores 4,00 19,0 

Diluição de méis 0,03 0,1 
Resfriamento cristalizadores 0,05 0,2 

Concentração 
do caldo 

Lavagem açúcar 0,01 0,0 
Produção de vapor 0,5 2,4 Geração de 

energia Resfriamento turbogeradores 0,20 1,0 
Resfriamento do caldo 1,0 4,8 Fermentação Resfriamento de dorna 3,00 14,3 

Destilaria Resfriamento condensadores 4,0 19,0 
Limpeza pisos e equipamentos 0,05 0,2 Outros Uso potável 0,03 0,1 

Total  21,00 100,0 

Fonte: MACEDO (2006) 

Ao longo dos anos, a evolução tecnológica do setor também caminhou para uma 

maior racionalização do consumo de água. O aumento de unidades com circuitos 

fechados de aproveitamento de água e redução na lavagem da cana, utilizando 

limpeza a seco, vem reduzindo a necessidade de captação. Segundo levantamento 

                                                 
39 Valores baseados em usinas de São Paulo. Há a tendência de que os valores sejam maiores 
para outras regiões do Brasil que possuem menor desenvolvimento tecnológico.  
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feito por NETO (1995, apud MACEDO, 2006) em usinas da COPERSUCAR, revisado 

em 1997, indicou uma redução na captação média entre 1990 e 1997 de 5,6 m³/t de 

cana para 5,07 m³/t de cana (Tabela 23). Não foram encontrados durante o 

desenvolvimento da dissertação, trabalhos sobre o volume de água atualmente 

utilizado pela fase industrial do setor. Apesar disso, estima-se que tenha havido uma 

maior evolução nesse aspecto. 

Tabela 23 – Captação, consumo e lançamento de água: 1990 e 1997  

Volume específico (m³ / t cana) 1990 1997 

Captação (1) 5,6 5,07 

Lançamento de volta ao rio (2) 3,8 4,15 

Consumo final [captação – 

lançamento. (1) – (2)] 

1,8 0,92 

Fonte: MACEDO (2006) 

Mesmo com a evolução dos processos de uso da água, a disponibilidade de água 

continua sendo um condicionante para a instalação de usinas e destilarias. Apesar da 

grande disponibilidade a nível nacional, o estabelecimento de cluster com a instalação 

de várias usinas aumenta a probabilidade de conflitos entre os diversos usos, caso 

não ocorra um dimensionamento prévio de todas as demandas já estabelecidas. 

Como atualmente o crescimento do setor acontece concentrado na região centro-sul, 

principalmente no estado de São Paulo, há possibilidade dos conflitos se tornarem 

cada vez mais comuns nessas regiões. 

Segundo diagnóstico realizado, em 2000, para o estabelecimento do Plano Estadual 

de Recursos Hídricos 2000-2003, o estado de São Paulo já apresentava inúmeras 

bacias com disponibilidade de água comprometida por uma forte demanda para 

abastecimento urbano, consumo industrial e irrigação. Dentre as unidades críticas 

pode-se citar a UGRHI40 Tietê/Jacaré, que possui forte presença do setor 

sucroalcooleiro. Além dos baixos índices de tratamento de esgoto, a região convive 

com uma baixa disponibilidade hídrica inerente, uma alta demanda de irrigação para a 

cana-de-açúcar e um grande potencial de carga orgânica industrial oriunda 

essencialmente do setor sucroalcooleiro (CETESB, 2000). 

                                                 
40 “O estado de São Paulo está dividido, de acordo com a Lei Estadual nº9.034 de 27 de 
dezembro de 1994, em 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI. As 
UGRHI estão estruturadas no conceito de bacia hidrográfica, onde os tais recursos hídricos 
convergem para um corpo d’água principal.” (SÃO PAULO, 2006)   
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Um outro exemplo acontece na UGRHI do Piracicaba, Capivari e Jundiaí (UGRHI 

PCJ). Nessa região, o excessivo uso da água para suprir o crescimento das cidades, 

da indústria e da agricultura não foi planejado dentro de uma ótica sustentável e 

equilibrada. Nela estão localizados 57 municípios, correspondendo a 11% da 

população do Estado e 94% da população vive em centros urbanos. Essa região, 

diferente do que ocorre em regiões com elevada produção agrícola, possui grande 

desenvolvimento industrial, alta densidade populacional e que possui a cultura da cana 

como um dos destaques da produção agrícola (PIACENTE, 2005).  

Segundo o levantamento, a demanda total por água na UGRHI PCJ em 2002 era de 

68,8 m³/s, no qual 23% para uso urbano, 23% para uso industrial, 9% para irrigação e 

45% eram exportados para a bacia do Alto Tietê para abastecimento da região 

metropolitana de SP. Com uma vazão média anual e de referência de 174 m³/s e 61 

m³/s respectivamente, o diagnóstico ressalta que a demanda está próxima da oferta 

que é disponibilizada pela bacia. O que se destaca na bacia é que apesar de possuir 

um grande e diversificado número de indústrias, os grandes consumidores de água 

são as usinas e destilarias (PIACENTE, 2005). 

Cabe destacar que segundo SÃO PAULO (1999), os grandes consumidores industriais 

do estado de São Paulo são as usinas de álcool e açúcar. O estudo ressalta que a 

presença das usinas de açúcar e álcool em outras regiões do território paulista 

também é responsável por mais da metade da demanda, como no caso das bacias do 

São José dos Dourados, Tietê/Jacaré, Aguapeí e Médio Paranapanema. Isso já podia 

se verificado em estimativas apresentadas por PIACENTE (2005) do levantamento da 

demanda industrial de água no estado de São Paulo para o ano de 1990. Segundo 

levantamento, do total de 112 m³/s, as usinas de açúcar e álcool eram as mais 

demandantes, 41% do total, seguidas pela indústria química e petroquímica, com 17%. 

Nesse ano, eram somente 96 usinas/destilarias, correspondendo a apenas 4% do total 

de indústrias do Estado. 

O diagnóstico levanta que, em 1999, o Estado de São Paulo utilizava 40% de toda sua 

disponibilidade hídrica para atender sua demanda de água superficial. Além disso, 

aponta que das sete bacias consideradas em situação crítica, ou seja, quando a soma 

das vazões captadas em uma determinada bacia hidrográfica supera 50% da vazão 

mínima, quatro possuem expressiva presença de usinas de açúcar e álcool, dentre 

elas Piracicaba / Capivari / Jundiaí e Tietê / Jacaré. Além disso, outras com forte 

expansão sucroalcooleira nos dias de hoje, já estavam próximas de atingir o índice 

crítico (Figura 18) (SÃO PAULO, 1999). 
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Figura 18 - Demanda x disponibilidade de água superficial 
Fonte: SÃO PAULO (1999) 

Outro ponto que merece destaque é a degradação das matas ciliares. Segundo 

MACEDO (2006), “a preservação e recuperação de matas ciliares, aliadas às práticas 

de conservação e manejo adequado do solo, são essenciais para garantir a 

disponibilidade de água”. Dentre suas principais funções, as matas ciliares são 

responsáveis por controlar a erosão às margens dos cursos d’água, evitando o 

assoreamento; mantém a qualidade e a disponibilidade de água nas bacias; filtram os 

resíduos de produtos químicos agrícolas; e ajudam na preservação da biodiversidade. 

Ainda segundo MACEDO (2006), diferente das áreas de pasto onde o gado utiliza as 

áreas nas matas ciliares para sua alimentação, o setor sucroalcooleiro em São Paulo 

optou, na maioria dos casos, pelo abandono das Áreas de Preservação Permanente 

(APP) para a recuperação espontânea e natural. Ele cita um levantamento realizado 

em São Paulo, em 2005, que demonstrou pouca utilização das APP para o uso da 

cana. Do total da área de cana, 8,1% é ocupado por APP em matas ciliares, somente 

0,6% está ocupado pela cultura, o resto está ora com mata natural (3,4%), ora 

abandonada (2,9%) ou reflorestada (0,8%). 

Contaminação 

Além do sobre uso dos recursos hídricos, outro fator que preocupa é a possibilidade 

de contaminação dos cursos d’água superficiais e subterrâneos por efluentes do 

processo industrial da produção de etanol e por agrotóxicos. Segundo NETO (1995) 

apud MACEDO (2006), em levantamento realizado no ano de 1995 em 34 usinas 

paulistas, constatou-se que a carga orgânica remanescente de todos os processos 
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industriais chegou a 0,199 Kg DBO5
41/ t cana. Segundo UNICAMP (2005), os 

principais efluentes com potencial de contaminação dos recursos hídricos são: água 

da lavagem da cana (180 a 500 mg/l de DBO5 e alta concentração de sólidos); água 

dos multijatos e condensadores barométricos (baixo potencial poluidor); águas de 

resfriamento de dornas e de condensadores de álcool (baixo potencial poluidor); 

vinhaça e águas residuárias (grande volume e potencial poluidor – média de 10,85 l / l 

de etanol, com 175 g DBO5/l); e torta de filtro (30 a 40 kg / t cana). 

Dentre os principais subprodutos do setor, o que possui o maior potencial poluidor aos 

recursos hídricos devido ao grande volume produzido é a vinhaça (LUDOVICE, 1996, 

apud PIACENTE, 2005). Dessa forma, como o intuito de uma AAE preliminar é 

identificar quais serão os problemas a receber foco na análise, não caracterizaremos 

exaustivamente todas as fontes de poluição, mas sim o caso da vinhaça e como este 

problema está sendo conduzido pelo setor. 

Primeiramente, cabe reforçar que o vinhoto ou vinhaça é um subproduto dos 

processos de fermentação e destilação do açúcar oriundo da cana para a fabricação 

do etanol e com sua disponibilidade estando diretamente proporcional à quantidade de 

etanol produzida, cada litro de etanol produz, entre 10 a 13 litros de vinhaça 

(SZMRECSANYI, 1994). Dessa forma, com a ampliação da produção de etanol ao 

longo das décadas, a produção desse subproduto ampliar-se-á dez vezes mais. A 

proibição do despejo42 desse resíduo em cursos d’água a partir da década de 70 levou 

o desenvolvimento tecnológico a criar formas de transformar tal resíduo em co-produto 

da cana. Com o advento da fertirrigação, ou seja, sua utilização como complemento da 

irrigação e de nutrientes, proporcionou aos empresários uma forte redução nos custos 

de cultivo da cana-de-açúcar, chegando a atingir uma economia de 30% com insumos 

(PIACENTE, 2005). 

Apesar da possibilidade de uso na fertirrigação, SZMRECSANYI (1994) alerta que seu 

uso não pode ser indiscriminado “(...) sob pena de vir a comprometer 

irremediavelmente o meio ambiente e a própria rentabilidade agrícola e industrial da 

produção sucroalcooleira”. Ele lembra que o comprometimento pode ser atingido 

através do aumento da salinização do solo devido aos seus altos teores de potássio e 
                                                 
41 Principal indicador utilizado para medir o grau de contaminação de um aqüífero. Equivalente 
a quantidade de oxigênio que a água necessita para oxidar a matéria orgânica até transformar 
as substâncias poluidoras em compostos estáveis e inócuos (testes efetuados em cinco dias a 
temperatura de 20ºC) (SZMRECSANYI, 1999).   
42 Portaria nº 323 de 29 de novembro de 1978 e de nº 158 de 03 de novembro de 1980 do 
extinto Ministério do Interior, proíbem o lançamento direto ou indireto da vinhaça em qualquer 
tipo de recurso hídrico (PIACENTE, 2005) 
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sódio, ou através da poluição dos corpos d’água, superficiais ou não, localizados 

próximos às áreas de armazenamento e canais de distribuição.  

Nesse sentido, cabe o alerta de PIACENTE (2005) que, em seu trabalho, constatou 

praticas de armazenamento, distribuição e aplicação do solo inadequadas na região 

da sub-bacia dos rios Piracicaba / Capivari / Jundiaí, região caracterizada pela 

presença de indústrias de alto padrão tecnológico. Tal pesquisa é importante para 

mostrar que mesmo em regiões com grande acesso a tecnologia, as práticas de 

disposição e reuso ainda trazem riscos para o meio ambiente. Uma posição otimista 

projetaria tais práticas para outras regiões brasileiras, fato este não comprovado. 

Dessa forma, suspeita-se que as vantagens econômicas do uso da vinhaça possam 

estar justificando a adoção de práticas que aumentam o risco de contaminação dos 

recursos hídricos. 

PIACENTE (2005) relata como exemplo o acidente ocorrido em 2002 na Usina Serra 

Grande, em Alagoas. Na época, o acidente causou a morte de grande quantidade de 

peixes no rio Canhoto, com propagação ao rio Mundaú, prejudicando o abastecimento 

de água de cinco cidades da zona da mata alagoana. Além desse, um outro acidente 

ocorrido em novembro de 2003 na Usina Santa Olinda, em Sidrolândia no Mato 

Grosso, gerou multa para a empresa no valor de R$ 2 milhões por derramamento de 

dejetos no córrego Canastrão. Esse último em função da ausência de um plano de 

gerenciamento mais eficiente dos efluentes industriais e em falhas no sistema de 

controle ambiental da usina.  

A tendência desde a década de 90 no estado de São Paulo é de um melhor 

aproveitamento desse co-produto. Nesse sentido, SZMRECSANYI (1994) assinala que 

a presença da vinhaça nos rios tem se tornado cada vez menor. Atualmente, São 

Paulo está adotando medidas mais restritivas para diminuir os riscos de acidentes, 

disciplinando o transporte e a aplicação desse co-produto nos solos do estado. Dentre 

as principais ações inclui-se a Norma Técnica P4. 231 da CETESB publicada em 

11/03/2005, que busca enquadrar em padrões técnicos seguros os processos e 

equipamentos em contato com a vinhaça. 

Os diferentes patamares tecnológicos do setor sucroalcooleiro ao longo do país ditam 

os processos de tratamento e re-utilização dos resíduos. Além disso, apesar de alguns 

estados possuírem leis mais restritivas, como São Paulo, a falta de uniformidade das 

leis entre os estados produtores também poderá induzir a diferentes níveis de re-

utilização dos resíduos da cana. Apesar disso, MACEDO (2006) ressalta a 
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necessidade de pesquisas na direção de um maior reaproveitamento de resíduos, que 

hoje não atinge a amplitude necessária para evitar os impactos em todas as regiões 

produtoras. A ameaça de contaminação dos aqüíferos subterrâneos e corpos d’água 

superficiais por acidentes devidos à disposição inadequada desses resíduos poderá 

aumentar os conflitos de uso da água devido ao abastecimento humano e a 

inviabilidade dos diversos usos locais, como a pesca e a manutenção dos 

ecossistemas locais. 

3.7 Impactos no Solo 

A degradação dos solos pode acontecer devido a fatores climáticos, endáficos e 

antrópicos. Seus usos e manejo determinarão a intensidade e a taxa de 

desenvolvimento, podendo expô-los a intempéries, induzindo a destruição gradativa de 

suas propriedades físicas, químicas e biológicas. Dentre as principais causas de 

degradação dos solos no Brasil, a erosão é a que causa maior preocupação (IBAMA, 

2002). 

Dentre as ações antrópicas determinantes, o modelo agrícola baseado em intensivos 

usos de energia fóssil, de produtos agroquímicos, da mecanização para se atingir 

maiores ganhos econômicos via aumento da produtividade, colabora fortemente para 

a intensificação dos processos erosivos pela exposição do solo ao sol, à chuva, 

compactação, decréscimo da permeabilidade e infiltração e, por fim, a elevadas 

perdas do patrimônio dos solos. Dentre as formas de erosão, a hídrica é a que 

aparece como causa principal. Ela ocorre em três fases principais: Desagregação, 

transporte de sedimentos e deposição, materializando-se em voçorocas, sulcos ou na 

forma laminar. Os seus impactos no meio ambiente vão desde a remoção de 

nutrientes do solo, até poluição dos recursos hídricos (IBAMA, 2002). 

Erosão nas culturas de cana 

A cultura da cana é considerada pouco causadora de erosões. Uma medida usual 

para verificar a capacidade de erosão de uma cultura é a capacidade de perda de solo 

pelos processos erosivos por hectares ao ano por tipo de plantação (Tabela 24). 

Comparando, a cultura da soja possui perdas de solo da ordem de 60% a mais que a 

cana. Já frente ao milho, há praticamente uma equivalência entre perdas de solo. 

Caso as áreas produtoras de cana fossem ocupadas por grãos, estas teriam uma 

perda de aproximadamente 74,8 milhões de toneladas de solo (perda média de grãos: 

24,5 t / ha.ano) (DONZELLI, 2005a). 
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Tabela 24 – Perda de solo e de água em culturas anuais e permanentes  

Perdas 
Cultura Anual 

Solo Água 

 t / ha.ano t / ha.ano 

Feijão 38,1 11,2 

Mandioca 33,9 11,4 

Arroz 25,1 11,2 

Soja 20,1 6,9 

Cana-de-açúcar 12,4 4,2 

Milho 12,0 5,2 

Fonte: DONZELL (2005a). 

O potencial de erosão das plantações de cana foi levantado pela COPERSUCAR entre 

os anos de 1993 e 2004 na região de Catanduva, no estado de São Paulo. Constatou-

se que entre o primeiro levantamento e o último, as espessuras, os horizontes e as 

características físico-químicas do solo da região não tiveram alteração significativa. Os 

principais indicadores utilizados foram as variações dos teores de argila nas camadas 

mais superficiais, a soma dos teores de Cálcio, Manganês e Potássio, variação da 

capacidade de troca catiônica do solo e variação da saturação por bases. DONZELLI 

(2005b) conclui que para alguns indicadores, como a saturação por bases, o manejo 

da cultura da cana têm contribuído para a conservação dos solos, minimizando os 

impactos ambientais. 

Segundo DONZELLI (2005a), com a perspectiva de disseminação da tecnologia de 

colheita mecanizada sem a queima da palha, os solos terão mais um fator contribuinte 

para sua própria conservação do solo. Isto porque, com a ausência da queima da 

palha, grandes quantidades de biomassa são deixadas no solo, cerca de 10 a 15 

toneladas/ha.ano, reduzindo a necessidade de preparo do solo e os impactos das 

erosões por chuva e pela mobilização do solo. 

Perda de Fertilidade dos Solos 

A agricultura brasileira, apesar do seu alto nível de competitividade, apresenta um 

balanço de nutrientes ainda considerado insatisfatório, com uma quantidade de 

nutrientes retirados, maior que a quantidade aplicada. Isso remete a constantes 

índices de empobrecimento do solo e a uma iminente ameaça a sustentabilidade da 

atividade e dos ecossistemas brasileiros em médio prazo (DONZELLI, 2005b). 
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Dentre as grandes lavouras brasileiras, a cana-de-açúcar possui o quarto maior índice 

de adubação por hectare (0,46 t / ha), estando à frente da soja (0,40 t / ha), o milho 

(0,31 t / ha) e o feijão (0,15 t / ha). Além disso, pode-se destacar que mesmo com 

esses níveis, aplicações abaixo desses índices podem resultar em decréscimos da 

produção (DONZELLI, 2005b). Cabe destacar, porém, que o uso de fertilizantes 

poderia ser bem maior caso não houvesse um reaproveitamento dos resíduos 

industriais da cana, como a vinhaça e a torta de filtro. 

A utilização da vinhaça como fonte de nutrientes vem colaborando substancialmente 

para manter o equilíbrio de nutrientes e altos níveis de produtividade das plantações 

de cana. Segundo levantamento realizado por PENATTI (2005), após a análise da 

aplicação de vinhaça por sete anos seguidos, constatou-se um aumento na 

quantidade de nutrientes em solos do tipo latossolo vermelho amarelo. Com relação 

ao aumento da produtividade, DONZELLI (2005b) mostra que o aumento da 

fertirrigação com vinhaça produziu 73 t de cana / ha (corresponde a um corte a mais 

de cana) adicionais quando comparado com uma adubação mineral convencional. 

Dentre as principais vantagens do reaproveitamento da vinhaça por fertirrigação pode-

se citar: a elevação do pH do solo, aumento da capacidade de troca catiônica, 

aumento da disponibilidade de nutrientes minerais, melhoria da estruturação do solo, 

aumento da retenção de água e desenvolvimento da microflora e microfauna do solo. 

No entanto, deve-se ressaltar que tais ganhos só podem ser atingidos caso as doses 

utilizadas sejam abaixo de 400 m³ / ha, mostrando uma tendência de contra-

produtividade caso os limites do solo não sejam respeitados. Dentre esses impactos, o 

aumento da salinização do solo e a lixiviação (FERREIRA, 1980). 

Dentre os elementos da vinhaça que representam maior risco para o solo são os 

macro e micro elementos minerais, são eles o K+, Ca2+, SO4
2- e o Cl-. Já os metais 

pesados, por estar em menor quantidade, não são considerados como principais 

ameaças ao ambiente natural (DONZELLI, 2005b). Segundo levantamento feito por 

CAMARGO et al. (1987), as quantidades de NO3-, NH4+, fósforo solúvel, zinco, cobre, 

ferro e manganês não se alteraram significativamente. 

No que tange aos aspectos da lixiviação da vinhaça, DONZELLI (2005b) ressalta que 

apesar da existência de inúmeros estudos sobre a possibilidade de contaminação do 

solo, afetando sua fertilidade, e das águas subterrâneas, há uma “concordância” de 

que doses acima de 400 m³ / ha podem prejudicar fortemente as estruturas e 

fertilidade dos solos. Cabe destacar que o correto uso da vinhaça é considerado uma 
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prática positiva, sendo incluída como um dos requisitos a ser considerado para a 

classificação como produção orgânica de açúcar.  

Durante a elaboração do presente trabalho, não foram encontrados estudos que 

avaliassem o grau de degradação dos solos utilizados pela atividade canavieira em 

nível nacional. No entanto, entende-se que por ser uma atividade dependente de 

condições de solo que propiciem altas produtividades, os cuidados com esse ativo 

ambiental tendem a ser mais conservacionista, seja no que tange a práticas que 

diminuam as erosões, seja na conservação da fertilidade. 

3.8 Geração de Emprego e Renda 

Ao longo das últimas décadas, as transformações do setor sucroalcooleiro alteraram 

de forma qualitativa e quantitativa as relações entre empregadores e trabalhadores 

rurais. Segundo ALVES (2003, apud GONÇALVES, 2005), a retração do estado, na 

década de 80, por intermédio da desregulamentação do setor, seguido de sua 

abertura comercial, foram as forças motrizes de um mercado mais competitivo, 

induzindo uma mudança da estratégia das empresas para essa nova condição. A nova 

estratégia foi crucial para alteração de um modo de expansão extensivo, baseado em 

aumento da produção pela ampliação da área plantada, do emprego e do rendimento 

agrícola (t cana / ha) para um modelo intensivo baseado em grandes investimentos e 

novas tecnologias para o aumento da produtividade (glicose/ha), redução da área 

plantada, redução dos custos com mão-de-obra, exclusão de fornecedores (integração 

da cadeia produtiva) e aumento do valor agregado nos produtos finais. Tal mudança 

afetou diretamente a estrutura de absorção da mão-de-obra no setor.  

A cultura da cana-de-açúcar sofreu alterações de suas relações trabalhistas ao longo 

dos anos. Em seus primórdios, no século XVII se estabeleceu um modelo de 

latifúndio, escravidão e monocultura. Com o fim da escravidão, no final do século XIX, 

adveio o regime caracterizado pelo colono, que perdurou até meados do século XX. 

Nesse sistema, o trabalhador era remunerado em parte por sua produtividade e em 

parte por uma área de terra destinada à produção de alimentos para a subsistência de 

sua família. Dessa forma, a sazonalidade, principal característica de grande parte dos 

empregos gerados atualmente no setor, era compensada pelo trabalho na lavoura de 

subsistência e na manutenção das instalações da propriedade (OSAKABE, 1999). 

Segundo ALVES (1991), com a diminuição no ritmo de crescimento econômico no 

início da década de 60, teve início um debate que confrontou duas correntes 



 122

preponderantes: A primeira que buscava o desenvolvimento do mercado interno pelo 

aumento da distribuição de renda tendo como um dos mecanismos a reforma agrária. 

O segundo buscava o amplo desenvolvimento dos mercados capitalistas brasileiros, 

transformando o papel da agricultura para absorvedora de parte da produção 

industrial, principalmente da indústria metal-mecânica e químico-industrial, a chamada 

“Revolução Verde Brasileira”. Com a entrada do regime militar, a partir de 1964, a 

segunda opção foi a que teve impulso.  

Na década de 70, a agricultura passa então a apresentar um processo de 

modernização tecnológica, capitalizado pelo financiamento público via crédito dos 

bancos estatais. Por outro lado, iniciou-se um processo de transformação de toda a 

cadeia produtiva da agricultura, tanto pela substituição para culturas mais rentáveis 

com a ampliação de monoculturas e da mecanização de determinados processos 

produtivos quanto pela mudança nas relações trabalhistas, fazendo com que os 

proprietários rurais começassem a desistir do regime de colonato. Segundo 

MICHELOTO (1980, apud GONÇALVES, 2005), grande parte da produção que ocorria 

de forma não-capitalista passou a ser capitalista, com forte demanda por trabalho 

assalariado. Com dependência somente do trabalho assalariado, ao mesmo tempo em 

que os donos das terras tinham necessidade de expansão da produção para aumentar 

seus ganhos, começa o deslocamento das famílias dos colonos, outrora instaladas 

nas fazendas, para os centros urbanos, mais especificamente para suas periferias. O 

resultado disso é que de 1964 a 1975 a mão-de-obra residente nas fazendas caiu de 

1,7 milhões para 0,8 milhões ao mesmo tempo em que a de não-residentes aumentou 

de 324 mil para 465 mil pessoas. Assim, enquanto a produção crescia 

exponencialmente, a demanda por mão-de-obra caiu 1/3. 

Cabe assinalar que este processo ocorreu em todas as grandes monoculturas da 

época, não sendo um fenômeno exclusivo da cultura canavieira. No entanto, segundo 

VILARINHO (1984, apud GONÇALVES, 2005) a intensificação da produção canavieira 

na década de 70 foi, nos municípios monocultores, o principal agente de expulsão dos 

pequenos e médios produtores, contribuindo decisivamente para a concentração da 

propriedade de terras e para a proletarização dos trabalhadores do campo. 

Ao final da década de 80, mesmo com uma estrutura produtiva já bem desenvolvida, 

grande parte da cana fornecida às unidades de produção (usinas, destilarias 

autônomas e anexas) advinha de pequenos e médios produtores, suprindo 38% da 

demanda por cana. Ao longo dos últimos quinze anos, tal percentual chegou abaixo 
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dos 30% evidenciando, ainda nos dias de hoje, uma tendência da concentração da 

produção agrícola, principalmente na região centro-sul (MORAES, 2005). 

Isso pôde ser verificado no Capítulo 1, mais especificamente na Tabela 8, que mostra 

a concentração da produção de cana no país. Tal tendência também foi destacada por 

VEIGA FILHO (2006) onde a mudança no perfil tecnológico do setor, a integração 

vertical da fase agrícola tem sido mais perceptível que em sua fase industrial. Nessa 

mesma lógica, conclui que “uma grande usina está associada a uma grande extensão 

de terra onde se cultiva cana”.  

Em um contexto de evolução da competitividade da agricultura brasileira e mundial, 

podemos citar uma série de fatores que corroboraram para este processo de 

concentração de terras. Inicialmente, a percepção das usinas produtoras de que, para 

diminuir seus custos da matéria-prima e os riscos de fornecimento, elas deveriam 

produzir diretamente a cana-de-açúcar, seja através de arrendamentos ou terras 

próprias. Com o ganho de escala, os custos de produção começaram a se tornar 

competitivos em relação aos preços de compra dos agricultores vizinhos. Além disso, 

a capacidade financeira dos grandes usineiros auxiliou na diminuição dos riscos de 

elevados custos de financiamento. Nesse sentido, o grande volume de garantias 

apresentado lhes dava vantagem comparativa em relação aos pequenos agricultores 

que sempre ficavam com financiamentos mais caros, pressionando seus custos de 

produção. Por ser um cultivo com grande demanda de capital, seja na mecanização 

da lavoura, seja na compra de mudas mais produtivas, os agricultores familiares, com 

financiamentos extremamente caros, foram perdendo competitividade frente às usinas 

e aos médios / grandes agricultores (JIBIC, 2006). Segundo ASSIS (2007), a 

concentração de terras provocou profundas alterações nos tipos de produção, no fluxo 

migratório para as cidades, na demarcação de terras para a reforma agrária e, 

principalmente, na disponibilidade de empregos e expulsão dos pequenos e médios 

agricultores. Segundo GONÇALVES (2005), o resultado desse processo é que hoje, 

apesar da grande extensão da área agrícola nos municípios canavieiros e da elevada 

produtividade de suas terras, a exclusão de pequenos e médios produtores do sistema 

vem sendo um dos principais problemas sociais gerados pela expansão canavieira. 

Ele cita que “ao mesmo tempo em que aumenta o emprego nas regiões que ampliam 

seu plantio, paradoxalmente reduz a qualidade de bons empregos existentes, pois 

remunera mal os seus trabalhadores, enquanto transforma uma grande parte dos bons 

empregos em trabalhos temporários”.  
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Atualmente, a tendência mostra um novo ciclo na geração de empregos em função do 

novo ciclo de expansão da cana. No entanto, o que se observa é uma diminuição no 

volume de empregos gerados por unidade de produção. Segundo MORAES (2005), 

percebe-se entre os anos de 1992 e 2003 uma queda de 33,5% no número de 

empregos gerados pelo setor. Além disso, observaram-se grandes diferenças de 

renda e volume de empregos gerados entre as principais regiões produtoras do Brasil. 

A região Centro-Sul foi responsável, em 2002, por 62% dos empregos formais do setor 

em todo o Brasil. Outro fato que chamou a atenção na pesquisa foi o baixo nível de 

qualificação dos trabalhadores do setor em todo o Brasil e, principalmente, na região 

N-NE. Lá 78% dos trabalhadores formais possuíam escolaridade de até 4 anos 

incompletos (33,6% de analfabetos e 44,4% com até quatro anos de estudo). Já na 

região Centro-Sul, esses valores mudam para 4,2% sendo analfabetos, e 33,4% de 

trabalhadores com 4 anos de estudos incompletos. Isso indica uma correlação entre 

rendimentos e escolaridade nas regiões Centro-Sul e Norte-Nordeste. Segundo suas 

palavras, “a remuneração da indústria do açúcar na região N-NE foi de R$ 373,16 

enquanto que na região Centro-Sul foi de R$ 678,71 (81,9% maior); na indústria do 

álcool, a média salarial da primeira região foi de R$ 428,04 e na região Centro-Sul foi 

de R$ 608,40 (42,1% maior); o menor valor foi para a cultura da cana-de-açúcar, que 

na região Norte-Nordeste foi de R$ 296,85 e na região Centro-Sul foi de R$ 496,48 

(67,2% maior)” (MORAES, 2005). 

Cabe destacar que o levantamento mostrado anteriormente corresponde somente aos 

empregos gerados formalmente. Dessa forma, os números apresentados devem estar 

subdimensionados visto que o mercado informal geralmente possui remuneração 

menor. Segundo estimativas do próprio MORAES (2005), em 2003 o mercado formal 

do setor no Brasil era responsável por 68% dos empregos. As diferenças entre as 

regiões ocorrem também no tamanho do mercado informal. Na região C-Sul, os 

empregos formais correspondem a 82,8%, e em SP, 88,4%. Quando comparamos 

com a região N-NE, verificamos que apesar da menor produção, o número de 

trabalhadores empregados na informalidade é bem maior, em termos percentuais e 

absolutos (Tabela 25). 
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Tabela 25 – Relação entre mercado de trabalho e empregados formais no setor 
sucroalcooleiro  

1992 2003  

Total de 
empregos Formais Total de 

empregos Formais 

Brasil 674.630 53,6% 448.883 68,8% 

N-NE 352.905 42,3% 261.283 58,9% 

C-S 321.725 66,0% 187.600 82,8% 

SP 149.360 80,4% 124.534 88,4% 

Fonte: MORAES (2005) 

Qualidade dos empregos 

A reestruturação produtiva do setor tem alterado de forma significativa a realidade dos 

trabalhadores e suas condições de trabalho. Com uma dinâmica das relações 

trabalhistas marcada pela sazonalidade e frágeis direitos trabalhistas, práticas 

predatórias no uso da mão-de-obra (trabalho infantil, indícios de trabalho escravo, 

sistema de remuneração com pouca transparência, rotinas insalubres, etc.) emergem 

em algumas unidades produtoras (SCOPINHO, 2000). 

De acordo com ASSIS (2007), as fases que mais geram emprego na agroindústria 

canavieira são: produção de mudas, plantio, combate de formigas, operação de 

máquinas, colheita manual e retirada de sobras. Dentre todas elas, a que mais 

emprega mão-de-obra é colheita manual, responsável por aproximadamente 60% do 

contingente de trabalhadores. 

Segundo análise realizada por PERES (1991, apud GONÇALVES, 2005) em 

Piracicaba, na década de 80, em geral os trabalhadores da agroindústria canavieira 

possuíam condições de moradia e trabalho insatisfatórias. A jornada de trabalho era 

de 12 horas diárias, havia baixa remuneração (90% ganhavam menos de três salários 

mínimos), grande parte não possuía carteira assinada e as condições de trabalho 

eram consideradas insalubres. Da mesma forma, ao final da década de 90, outros 

estudos indicaram que a situação dos trabalhadores do setor tinha se mantido 

inapropriada (GONÇALVES, 2005).  

Segundo FUNDACENTRO (2004), paradoxalmente a evolução dos processos 

produtivos e a introdução da colheita mecanizada foram determinantes para a piora 

das condições de trabalho no corte da cana. Isso porque, atualmente, é o corte 
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mecanizado que determina a referência de produtividade para a remuneração do 

trabalho manual43.  Dessa forma, com maiores exigências de produtividade, atingindo 

11 a 12 toneladas por dia (o dobro de 20 anos atrás), os trabalhadores atuais ficam 

sob maior pressão. Dentre os aspectos que colaboram para a deterioração das 

condições de trabalho no corte da cana, pode-se citar: Punições para trabalhadores 

que não cumprem as metas; premiação aos mais produtivos; pagamento por 

produção; novas exigências do modo operatório exigindo um maior esforço do 

trabalhador (corte mais rente ao solo, ponteiras melhor aparadas; locais menos 

produtivos são deixados para o corte manual); pouca transparência no controle da 

produção diária e na remuneração, com casos de diferença entre o medido e o real, 

gerando perdas na remuneração do trabalhador (quem decide o preço é a usina; não 

há auditoria sobre a produção do trabalhador); fornecimento de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) inadequados e pouco adaptados à tarefa, causando 

desconforto; baixos preços de remuneração pela tonelada de cana cortada; 

alojamentos inadequados sem o mínimo de higiene, etc. 

Além de uma rotina mais degradante, os trabalhadores possuem pequena assistência 

governamental e das empresas nos casos de lesões ou abusos. Ainda segundo o 

mesmo relatório, “Em decorrência de doenças e acidentes, muitos trabalhadores não 

conseguem mais voltar ao trabalho. Muitos são demitidos após sua doença ser 

comprovada e enfrentam uma luta contra a burocracia das empresas e do INSS para 

conseguir seus direitos”, evidenciando uma frágil relação entre empregados, 

empresários e governo. O relatório cita, ainda, que os funcionários encontram 

dificuldades para conseguir provas de seus acidentes de trabalho. Por causa disso, 

grande parte dos acidentes é “mascarada” como doenças comuns, gerando menores 

custos previdenciários para as empresas. Além disso, esses acidentes somem das 

estatísticas, sub-dimensionando a realidade (FUNDACENTRO, 2004). 

Segundo GONÇALVES (2005), grande parte das causas de lesões ou acidentes é o 

estado de exaustão a que esses trabalhadores são submetidos. Geralmente isso é 

provocado por uma gama de fatores, tais como, ritmo sobre-humano de trabalho44, má 

                                                 
43 Cabe citar que a referência diz respeito à pressão que a mecanização exerce sobre os 
trabalhadores. Caso eles se tornem menos produtivos, a ameaça da mecanização e, 
conseqüentemente, do desemprego exerce uma pressão para suas condições de trabalho.  
44 Um trabalhador que corta hoje 12 toneladas de cana em média por dia de trabalho realiza as 
seguintes atividades no dia: caminha 8.800 metros; despende 366.300 golpes de podão; 
carrega 12 toneladas de cana em montes de 15 kg em média cada um, portanto, ele faz 800 
trajetos levando 15 kg nos braços por uma distância de 1,5 a 3 metros; faz aproximadamente 
36.630 flexões de perna para golpear a cana; perde, em média, 8 litros de água por dia sob os 
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alimentação, exposição ao sol em excesso, falta de descanso, problemas na 

respiração, stress, dentre outros, que podem chegar a causar acidentes fatais. 

Segundo FUNDACENTRO (2007), em 2005, foram registradas 84 mortes no Brasil 

referentes ao trabalho no setor sucroalcooleiro, enquanto que em 2002 foram 77 

mortes, caracterizando-se em um dos principais indicadores das más condições de 

trabalho no setor, mesmo com o aumento da fiscalização. Tais números podem estar 

subestimados, pois não estão contabilizados os trabalhadores informais. 

Outro problema relatado para a região Nordeste, mas que pode ser projetado para a 

região Centro-Sul, são as diversas formas de contratação dos funcionários do setor 

que, em sua maioria, estão fora da proteção dos direitos trabalhistas. Dentre eles 

podemos citar os trabalhadores forçados (praticamente em regime de escravidão), os 

clandestinos (sem carteira assinada) e os arregimentados por intermediários (gatos, 

firmas empreiteiras) que mantém relações informais, geralmente sem vínculo com as 

usinas. Segundo relatos descritos por FUNDACENTRO (2005), no estado de Alagoas, 

enquanto foram identificados 53 mil trabalhadores da cana registrados, sabe-se da 

existência de mais de 100 mil cortadores no estado. Por outro lado, a 

FUNDACENTRO estima que, em 2007, quase 1 milhão de trabalhadores das usinas e 

destilarias esteja trabalhando sob condições precarias (LUGO, 2007).  

A mecanização da lavoura e seus impactos na geração de empregos 

A modernização da agricultura brasileira, conforme dito anteriormente, é um processo 

que tem origem na década de 70 e já possui sua própria dinâmica. No entanto, o ritmo 

dessa mudança está intimamente ligado às decisões setoriais que consideram 

inúmeros fatores de ordem econômica, como taxa interna de retorno de seu 

investimento, incentivos governamentais, além de fatores de natureza política e social, 

como o grau de organização e luta da classe trabalhadora. Quanto maiores as 

resistências das classes trabalhadoras, menor será o “domínio” sobre o processo de 

trabalho, aumentando a sensação de risco de perdas econômicas do empresariado. 

Nessa concepção, tanto os trabalhadores são afetados pelo processo de 

modernização da agricultura, quanto sua ação pelos movimentos sociais em defesa de 

seus interesses e condições de trabalho opera mudanças na intensidade do processo 

de modernização e organização da classe empresarial. Com efeito, as recorrentes 

greves na década de 80 foram decisivas para que se acelerasse o processo de 

mecanização da colheita da cana-de-açúcar justamente na região de Ribeirão Preto, 
                                                                                                                                               
efeitos da poeira, da fuligem expelida pela cana queimada, trajando uma indumentária que o 
protege, da cana, mas aumenta a temperatura corporal (ALVES, 2005) 
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onde o sidicalismo era mais organizado. Dessa forma, o uso das máquinas se tornara 

atrativo não pelas vantagens econômicas diretas, mas sim pela garantia do processo 

de trabalho, ameaçada pela força dos movimentos sociais (ALVES, 2001).   

Cabe assinalar que a redução de custos era uma questão de tempo. Como o processo 

de produção da cana-de-açúcar corresponde a 60% dos custos totais da produção do 

etanol e do açúcar, o desenvolvimento tecnológico nesta área tem papel estratégico 

na competitividade das indústrias. Portanto, apesar de apresentar grandes 

investimentos iniciais na época, a mecanização integral faria parte da realidade do 

setor cedo ou tarde. Isto porque o desenvolvimento tecnológico dessas máquinas, a 

adaptação física dos canaviais e a escolha de variedades de cana mais aptas a essa 

modalidade de corte foi garantindo a diminuição dos custos operacionais ao longo das 

últimas décadas. Já na metade da década de 90, constatou-se que o corte 

mecanizado já apresentava custos 55% menores que o corte manual (GONÇALVES, 

2005). 

Além do desenvolvimento tecnológico e das lutas dos movimentos sociais, outra 

mudança no status quo do setor sucroalcooleiro auxiliou a expansão da mecanização 

da lavoura: a regulamentação das queimadas, resultante da luta social contra essa 

prática na cultura da cana-de-açúcar. Durante boa parte da década de 90, a 

insatisfação popular com o aumento das queimadas sobre o meio ambiente rural e a 

qualidade do ar nas cidades, desencadeou uma série de reações políticas contra essa 

prática nas regiões canavieiras do Estado de São Paulo. Lá, inúmeras ações judiciais 

foram movidas contra essa prática, já condenada pela constituição de 1988 que 

proibia essa técnica em qualquer área agrícola do Brasil (SZMRECSÁNYI, 1994).  

Como a queima da palha já era adotada corriqueiramente no setor como “facilitadora” 

do trabalho no corte da cana, a sua eliminação representava um aumento 

considerável nos custos de mão-de-obra dos produtores, visto que a produtividade por 

empregado diminuía consideravelmente. Com isso, o uso das máquinas ganhava 

competitividade frente ao corte manual, visto que as máquinas estavam aptas a 

trabalhar em cana crua, mesmo com a queda de sua produtividade (GONÇALVES, 

2005). 

Com o crescimento da pressão da sociedade e o acirramento dos conflitos pelo fim da 

prática das queimadas nos canaviais, em 1997 o governo do Estado de São Paulo 

optou por regulamentar a prática, estabelecendo, também, prazos para sua 

eliminação, que a partir do ano subseqüente, deveriam ser cumprido obrigatoriamente 
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pelas usinas, destilarias e fornecedores, acelerando, dessa forma, o processo de 

mecanização da colheita. Mesmo estabelecendo um prazo de oito a quinze anos para 

a eliminação, não foi possível absorver toda a mão-de-obra deslocada do corte da 

cana. Com isso, esse processo foi considerado um dos principais algozes para os 

trabalhadores da colheita (GONÇALVES, 2005). 

O efeito sobre o setor foi praticamente imediato. Muitas unidades não conseguiram 

cumprir as exigências e foram multadas. Inúmeros problemas técnicos provocavam a 

diminuição da produtividade dos canaviais. Como conseqüência, a fuga de alguns 

fornecedores foi a utilização de corte manual em cana crua, encarecendo a produção, 

chegando a inviabilizá-la em alguns casos. A reação do setor ocorreu anos depois. Em 

1999, por pressões políticas a legislação de proibição das queimadas foi revista, 

resultando em uma mais branda, condicionando a prática a áreas mecanizáveis e com 

um prazo maior de eliminação (GONÇALVES, 2001).   

Em setembro de 2002 foi aprovada a lei nº 11.241/02 que passou a complementar a 

lei anterior, flexibilizando as metas e os prazos para a eliminação e uso do fogo nos 

canaviais do Estado de São Paulo. A regulamentação desta lei ocorreu pelo decreto 

estadual nº 47.700/03, sem grandes alterações, fazendo valer o acordo entre governo 

e setor privado (GONÇALVES, 2005). Além de estabelecer proibições instantâneas 

para as áreas de queima, com proximidades de ferrovias, aeroportos, perímetros 

urbanos, reservas florestais, essa legislação cria um cronograma para a eliminação da 

queima da cana em regiões consideradas mecanizáveis (declividade menor que 12%) 

(Tabela 26) (MORAES, 2005). 

Tabela 26 – Cronograma de redução da Queima da Cana 

Lei Estadual (São Paulo) 2002 Decreto Federal 1998 

Ano 
Área 

mecanizável 

Área não 

mecanizável 
Ano 

Área 

mecanizável 

Área não 

mecanizável 

2002 20% -    

2006 30% - 2003 25% - 

2011 50% 10% 2008 50% - 

2016 80% 20% 2013 75% - 

2021 100% 30% 2018 100% - 

2026 - 50% - - - 

2031 - 100% - - - 

Fonte: MORAES (2005) 
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Evidentemente, após a promulgação da lei, o corte mecânico, que já vinha em um 

crescimento considerável, teve uma explosão. De acordo com VEIGA FILHO (2002, 

apud GONÇALVES, 2005), enquanto entre as safras de 1988/89 e 1997/98 em SP 

houve um crescimento da colheita mecanizada da ordem de 6% ao ano (saindo de 

8%, 172 mil ha, para 18% da área total das safras), já na safra após a lei das 

queimadas, 1999/00, a área colhida por máquinas foi de 29% (426 mil ha), ou seja, um 

crescimento de 57%. 

Em 2004, a colheita mecanizada na região Centro-Sul atingiu 35% da área 

mecanizada e em São Paulo, 38%, e em ambos com uma tendência de crescimento 

desse percentual (Figura 19). No entanto, do total mecanizado em 2004, a região 

centro-sul possuía 57% de colheita em cana crua, e São Paulo atingiu 65% 

(MORAES, 2005). 

 

Figura 19 – Evolução da Colheita Mecanizada na região Centro-Sul do Brasil  
Fonte: MORAES (2005) 

Um outro impacto relatado por COSTA (2000) é que o avanço da colheita mecanizada 

tem deslocado grande parte da mão-de-obra da cana para a fase de plantio, gerando 

uma mudança na sazonalidade dos empregos. Além desse efeito, a mecanização tem 

provocado o abandono da atividade pelo pequeno produtor por perda de 

competitividade já que estes não conseguem acompanhar a produtividade dos médios 

e grandes produtores. 

Todas as questões apontadas levam, portanto, para a consolidação de um modelo 

concentrador de terras e capital intensivo, que tende a ser extremamente excludente. 

Outro indício dessa tendência é o crescimento dos arrendamentos e contratos de 

parceria que serão explicados no próximo item.  
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Arrendamentos 

Atualmente, a expansão da indústria canavieira, preponderantemente na região 

Centro-Sul vem acontecendo por intermédio de contratos de arrendamentos e 

parcerias agrícolas. Segundo pesquisa de campo realizada por (ASSIS, 2007), neste 

início de século XXI a tendência de concentração de terras pela compra de grandes 

áreas vem sendo substituída pela prática de arrendamento. Por outro lado, PERES 

(2003) ressalta que a expansão também ocorre pelos Contratos de Parceria Agrícola. 

Em Contratos de Arrendamento, um proprietário pode ceder seu espaço para a 

produção agrícola de um terceiro, recebendo em troca uma remuneração fixa, por um 

período determinado, podendo renová-lo através de acordo entre as partes. Nessa 

modalidade, todos os riscos - e lucros - são assumidos apenas pelo arrendatário, da 

mesma forma que um aluguel. Já o Contrato de Parceria Agrícola concede 

praticamente os mesmos direitos do contrato de arrendamento. A principal diferença 

reside na forma de pagamento, que é feito com um percentual da produção e não em 

quantia fixa em dinheiro e o proprietário assume, com o parceiro, os riscos de uma 

safra pequena ou os lucros de uma safra bem sucedida45. Vale lembrar que em 

grande parte das relações de parceria e arrendamento, o proprietário da terra não 

trabalhará efetivamente na lavoura, podendo ter essa tarefa terceirizada ou realizada 

pelo próprio arrendatário, a usina. 

Durante algum tempo, a percepção era de que a prática de arrendamento era 

vinculada aos grandes proprietários que viviam da própria renda da terra. No entanto, 

em sua pesquisa PERES (2003) salienta que emerge a figura do “pequeno proprietário 

rentista” no interior paulista. Isso ocorre em função dos altos custos de produção 

frente aos baixos preços da cana, a baixa oferta de crédito a custos viáveis e a não 

adaptação à contratação de mão-de-obra em substituição a mão-de-obra da família, 

que historicamente cuidava da lavoura desses pequenos produtores. A conjunção 

desses fatores tornou o arrendamento ou a venda da propriedade uma opção mais 

viável economicamente. No entanto, a ligação com a terra e a percepção de que a 

propriedade rural se constitui em uma reserva de capital comparada à poupança tende 

a desviar os produtores da venda para o arrendamento ou parceria agrícola. 

A escolha das usinas por qual modelo de produção de sua matéria-prima seguirá a 

racionalidade econômica e os indicadores poderão variar de local para local. Dentre 

esses aspectos pode-se citar: o preço das terras, o custo da cana comprada por 

                                                 
45 Definição baseada no site www.bolsadearrendamento.com.br  
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fornecedores, a confiabilidade na entrega dos produtos e a complexidade das 

barreiras de saída, caso a operação não se mostre realmente lucrativa. Na região de 

Piracicaba, no estado de São Paulo, as usinas constataram que o fornecimento de 

cana nas terras terceirizadas possuía menor custo que em terras próprias. Nessa 

região, os terceirizados são constituídos por ex-funcionários que cortavam, 

transportavam e carregavam a cana e, para manter os empregos, foram induzidos a 

adquirir pedaços de terra, onde eles trabalhariam como terceirizados. A viabilidade 

desse modelo está diretamente ligada ao tamanho dos terceirizados que devido ao 

seu pequeno porte, possuem menores encargos trabalhistas e impostos a serem 

recolhidos. Ressalta-se que, ao mesmo tempo em que as usinas buscam transferir a 

produção para os fornecedores, a terceirização lhes dá o completo controle da 

produção (PERES, 2003). 

Apesar de aparentemente os arrendamentos causarem menos desigualdade visto que 

a renda ainda permanece para seus proprietários, tal estrutura pode levar a uma 

prática monopsônica por parte das usinas, manipulando os preços dos arrendamentos 

ou dos percentuais da renda com a cana nos Contratos de Parceria Agrícola podendo 

causar perda de renda dos pequenos proprietários. Além disso, a expansão de uma 

monocultura pode gerar pressões sobre os agricultores em seu entorno, podendo em 

última análise, induzir ao arrendamento de suas terras. Como conseqüência, antigos 

agricultores estão migrando para os centros urbanos buscando complementar sua 

renda com empregos característicos dos centros urbanos. Isso é constatado por 

Gonçalves (2005), que em sua pesquisa sobre o interior paulista cita: - (...) no 

passado, a expansão da lavoura canavieira foi responsável pela quase completa 

desertificação rural dos municípios canavieiros. Ao tomar o lugar de outras culturas 

agrícolas, de pastagens, e outras atividades, a cana-de-açúcar acabou por expulsar 

quase toda a população rural para as áreas urbanas, levando os municípios 

canavieiros a elevados graus de urbanização (Tabela 27). 
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Tabela 27 – Grau de Urbanização dos dez principais municípios canavieiros da 
Bacia Hidrográfica do rio Mogi-Guaçú no ano de 2004 

Município População Total Grau de Urbanização (%) 

Jaboticabal 70.648 95,50 

Ribeirão Preto 535.698 99,64 

Araraquara 191.299 95,69 

Sertãozinho 101.204 96,37 

Luis Antônio 7.706 93,06 

Araras 110.772 94,74 

Pitangueiras 33.215 95,04 

Guatapará 6.772 70,73 

Pontal 32.552 97,01 

São Carlos 209.009 95,77 

Fonte: GONÇALVES (2005) 

GONÇALVES (2005) analisa que como resultado desse processo, as alternativas de 

emprego para a população dessas áreas limitam-se aos oferecidos pelos centros 

urbanos, como comércio, setor público e indústrias locais, apesar da grande riqueza 

gerada pelo setor sucroalcooleiro. Com efeito, o autor conclui que a modernização 

tecnológica e produtiva que está em curso elimina empregos, promove concentração 

fundiária e desloca população rural, sendo, portanto, um forte entrave ao 

desenvolvimento sustentável das regiões canavieiras. 

No próximo Capítulo (Capítulo 4), são elaborados os cenários de expansão do etanol 

no Brasil a serem adotados pela AAE. Além disso, é feita uma avaliação ambiental 

desses cenários em função dos fatores críticos identificados com Capítulo 3, 

levantando indicadores que auxiliem no acompanhamento dos conflitos. 

 

 

 

 

 



 134

CAPÍTULO 4 – ESCOLHA E ANÁLISE CRÍTICA DOS CENÁRIOS DE EXPANSÃO DA 
OFERTA DE ETANOL  

4.1. Escolha dos Cenários Futuros de Expansão do Setor Sucroalcooleiro 
Brasileiro  

Devido à existência de um alto grau de complexidade das relações entre os agentes 

implicados na questão do etanol, fato evidenciado no Capítulo 1 deste trabalho, foram 

adotadas algumas restrições na elaboração dos cenários. É o caso da evolução da 

produção de açúcar que nao foi considerada e, em última análise, tornou os cenários 

um pouco mais conservadores, visto que há possibilidade de expansão das áreas de 

produção.  

Adotou-se para os cenários futuros um horizonte de 17 anos, ou seja, ate 2025, em 

função do trabalho desenvolvido por UNICAMP (2005), que servira como base para os 

cenários de desenvolvimento. A partir disso, foram criados cinco cenários: o primeiro 

corresponde à tendência da atual situação com projeções da oferta baseado no 

desenvolvimento do mercado interno e com instrumentos de gestão pública 

semelhantes aos atuais, chamado de Cenário de Referência; os Cenários de 

Desenvolvimento A1 e A2 voltados para a substituição de 5% da gasolina mundial por 

etanol exportado do Brasil, diferenciando-se pelas opções estratégicas de uma 

produção com pouca e muita preocupação socioambiental, respectivamente; os 

Cenários de Desenvolvimento B1 e B2 baseados na substituição de 10% da gasolina 

mundial pelo etanol produzido no Brasil, também sendo diferenciados pelas opções 

estratégicas de produção com pouca ou muita preocupação socioambiental. 

Na pesquisa exploratória, foram encontrados trabalhos sobre a expansão do mercado 

interno e externo do etanol como combustível. O trabalho mais relevante encontrado 

para a determinação do crescimento do mercado interno foi o elaborado pelo Centro 

de Estudos Integrados sobre Meio Ambiente e Mudanças Climáticas que será mais 

bem explicado na descrição do Cenário de Referência. No que tange os cenários 

desenvolvidos para o mercado externo, o trabalho mais relevante para os cenários de 

exportações foi elaborando pela Universidade de Campinas em 2005. Como este 

trabalho será usado para todos os cenários de desenvolvimento na presente 

dissertação, vale destacar suas hipóteses. 

A elaboração dos cenários por UNICAMP (2005) adotou como restrição para a 

expansão da oferta de etanol a disponibilidade de terras férteis. Em seu exercício de 
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cenarização foram identificadas as áreas do território brasileiro onde há terras férteis, 

ainda não exploradas pela agricultura, disponíveis para a expansão da cultura de 

cana-de-açúcar. Em seu primeiro exercício, foram destacadas as terras existentes 

para alcançar somente a meta de seu primeiro cenário, ou seja, ter oferta suficiente 

para substituir 5% da gasolina mundial por etanol. Ele destaca que para uma projeção 

maior que 10%, novas áreas precisariam ser incorporadas. 

Em seu estudo, foram determinadas as áreas nas quais poderá ocorrer expansão do 

plantio de cana-de-açúcar conforme a seguinte metodologia:  

• Estabelecimento da destilaria padrão: produção ano/safra; produtividade; 

• Determinação das áreas de reserva indígena, proteção ambiental – além das 

determinadas previamente pelo CTC – parques, etc.; 

• Agrupamento das áreas que apresentam produtividade alta e média; 

• Levantamento das culturas permanentes e temporárias nas áreas que 

apresentam produtividade alta e média; 

Com base no mapa potencial de solo e clima, sem irrigação e com a definição das 

reservas, prosseguiu-se para a definição das áreas com alto e médio potencial, 

adotando-se um critério de desconcentração das áreas, deslocando do interior de SP 

e PR, para uma maior inclusão de estados do Nordeste e Centro-oeste. Com isso, 

foram definidas doze áreas prioritárias para a expansão da cana-de-açúcar, que na 

presente dissertação serão chamadas de Zonas Prioritárias para a Expansão do 

Etanol conforme Figura 20, apresentada a seguir: 
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Figura 20 – Zonas Prioritárias para expansão da oferta de etanol 
Fonte: UNICAMP (2005) 

As projeções futuras de consumo mundial de gasolina foram baseadas no “National 

Energy Information Center” (NEIC) dos Estados Unidos, que prevê um aumento da 

demanda mundial por combustíveis líquidos de 48% entre 2005 e 2025, com um 

desvio padrão de 5%. Tal projeção foi ampliada para o consumo de gasolina para 

veículos leves, gerando como referência uma demanda de 1,7 trilhões de litros 

(UNICAMP, 2005).  

Como um dos principais pressupostos, o estudo considerou que toda expansão da 

oferta de cana-de-açúcar será canalizada para a produção de etanol e que todo esse 
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exportação. Isso corresponde a dizer que, para simplificar as projeções, o estudo não 

está considerando o aumento da demanda interna por etanol (combustível ou outros 

usos) e que as demandas internas e externas por açúcar também serão fixas ao longo 

do tempo. No entanto, essa hipótese não interessa ao nosso estudo por considerar 

que o crescimento das exportações do etanol depende diretamente de um forte 

mercado interno desse combustível. Para isso, utilizou-se os valores existentes no 

Cenário de Referência como volume base para o consumo do mercado interno em 

todos os cenários de desenvolvimento. 

Como base para os critérios de alocação das novas áreas de acordo com as Zonas 

Prioritárias, UNICAMP (2005) considerou de modo conservador, que toda a área 

cultivada nas zonas ocuparia as terras de produtividade alta e média. Em resumo, os 

dois critérios principais para alocação das novas áreas são a descentralização da 

produção do Centro-Sul e a disponibilidade de áreas com alta produtividade 

“desocupadas” pelas áreas de lavouras permanentes e temporárias.  

Dentro de cada Zona Prioritária são definidos os clusters de destilarias que facilitarão 

os sistemas de escoamento que foram definidos no trabalho. Dessa forma, a partir das 

áreas que apresentam produtividade média e alta, efetuou-se o agrupamento de 

destilarias, subtraindo-se as áreas de lavouras.  

Com a definição dessas hipóteses descreve-se, a seguir, os cenários a serem 

adotados na presente dissertação. 

4.1.1. Cenário de Referência: Voltado para o mercado interno (LA ROVERE et 

al., 2006)  

O Cenário de Referência foi construído tendo como base o estudo realizado em 2006 

pelo Centro Integrado de Estudos sobre o Meio Ambiente e Mudanças Climáticas da 

COPPE (CentroClima) como suporte para os diálogos Pós-Quioto sobre estratégias de 

mitigação de GEE, sob coordenação do Center for Clean Air Policy (LA ROVERE at al. 

2006). O estudo baseou sua análise em cenários de acordo com as estimativas 

mundiais de crescimento econômico global. Estes foram adaptados ao Brasil, gerando 

uma perspectiva diferenciada de crescimento dos principais setores produtivos 

contribuintes para as Mudanças Climáticas. 

O estudo criou dois cenários de emissões referenciais para cada setor, baseados 

parcialmente nos cenários A2 e B2 do Painel Intergovernamental de Mudanças no 
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Clima (IPCC) em seu Relatório Especial de Cenários de Emissões (SRES). Para cada 

um deles, foram criadas 3 (três) variantes que buscaram analisar o impacto de 

políticas públicas como estratégias de mitigação de GEE e o custo para o seu 

empreendimento.   

Devido a sua abrangência e seu caráter conservador, optou-se por utilizá-lo no 

presente estudo como um marco de referência para a análise de cenários.  

Deve-se destacar que, apesar do estudo ter realizado cenários para os principais 

setores emissores de GEE, para o presente trabalho utilizou-se somente as projeções 

para o setor de transportes, deixando de lado o setor de alimentos (assim como nos 

outros cenários).  

O Cenário de Referência considera que o grande fomentador do etanol será o próprio 

mercado interno que em função da permanência dos altos preços do petróleo 

(ultrapassando os US$ 100) deixarão os preços relativos do etanol no mercado interno 

extremamente atraentes.  

Dentre as premissas destacadas por LA ROVERE et al. (2006), destaca-se o 

crescimento da economia brasileira em torno de 4,0% e a suposição de que esse 

crescimento seja acompanhado por uma melhor distribuição na renda dos 

trabalhadores estimulará uma maior renovação da frota brasileira que, combinado com 

o sucesso da tecnologia flex-fuel e os preços competitivos do etanol levarão a uma 

explosão das vendas de veículos com essa tecnologia, chegando, em 2025, a 93% 

dos novos carros leves vendidos ao ano. Isso refletirá diretamente em um maior 

consumo de etanol hidratado pela frota brasileira. Além disso, foram utilizados critérios 

de sucateamento da frota de veículos leves e de percentual de consumo entre etanol 

anidro e hidratado. 

No que tange às exportações, elas ainda continuarão em patamares pequenos e não 

influenciarão drasticamente a oferta, principalmente por causa das políticas de 

subsídios agrícolas das grandes economias consumidoras, Estados Unidos e União 

Européia. Muitos são os fatores que contribuem para o pequeno volume de 

exportações de etanol, dentre eles: A ausência de um mercado internacional de etanol 

com produto padronizado; poucos produtores fazendo com que a produção com vistas 

à exportação esteja concentrada no Brasil e países periféricos; a ausência de um 

mercado de commodities para o etanol fazendo com que os preços não sejam 

negociados globalmente. Todos esses fatores também manchem uma baixa 
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confiabilidade no produto, afastando os principais compradores, como Japão e EUA. 

Cabe ressaltar que apesar das pressões geopolíticas dos países importadores para a 

diminuição da dependência por petróleo ser um fator contribuinte para a entrada do 

etanol, a falta de uma ação coordenada dos países produtores de etanol frustra as 

expectativas de entrada do combustível nos grandes mercados. A sensação é a de 

que migrar da dependência por petróleo para a dependência do etanol não trará 

ganhos estratégicos. 

Para efeito do Cenário de Referencia (CR), o estudo liderado por LA ROVERE et al. 

(2006) considerou uma evolução linear da capacidade de produção de etanol (anidro + 

hidratado). As projeções refletem as destilarias existentes até novembro de 2006 e 

aquelas que estavam sob negociação para instalação ou financiamento. Dessa forma, 

para o CR adotou-se a seguinte projeção: 

Tabela 28 – Projeção da Oferta de Etanol (Anidro e Hidratado)  

Ano Oferta (Anidro + hidratado) (m³) Ano Oferta (Anidro + hidratado) (m³) 
2008 18.400.000 2017 25.600.000 
2009 19.200.000 2018 26.400.000 
2010 20.000.000 2019 27.200.000 
2011 20.800.000 2020 28.000.000 
2012 21.600.000 2021 28.800.000 
2013 22.400.000 2022 29.600.000 
2014 23.200.000 2023 30.400.000 
2015 24.000.000 2024 31.200.000 
2016 24.800.000 2025 32.000.000 

Fonte: LA ROVERE et al. (2006) 

Tão importante quanto a evolução quantitativa da oferta de etanol, os cenários 

precisam indicar suas dinâmicas de crescimento, ou seja, suas características e o 

rebatimento da área plantada de cana-de-açúcar sobre o território. Portanto, para a 

elaboração do Cenário de Referência é de fundamental importância indicar a direção 

dos vetores de crescimento da cadeia produtiva, ou seja, para quais regiões está 

ocorrendo a expansão das áreas e a instalação de novas unidades. 

Como se buscou para o atual cenário uma visão da continuidade da situação atual, os 

vetores de expansão serão os mesmos dos últimos 4 anos, ou seja, desde a entrada 

dos veículos flex-fuel (2003).  

Segundo dados de produção entre as safras 2003/2004 e 2006/2007, a produção de 

etanol combustível está aumentando seu ritmo de concentração na região centro-sul, 
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principalmente em SP, que foi responsável por 71% do acréscimo de produção 

registrado para o período. Em segundo lugar vem MG, com 16,7% e em terceiro GO, 

com 5,9% (Tabela 29). (UNICA, 2007)  

Tabela 29 – Produção de etanol (m3) nos principais estados produtores  

Estado 2003/2004 Participação 
safra 2006/2007 Participação 

safra 
Crescimento 
2003/2007 

Participação 
no 

crescimento 
nacional 

2003/2007 
São Paulo 8.828.353 59,6% 10.953.937 61,7% 2.125.584 71,9% 

Paraná 1.224.010 8,3% 1.318.904 7,4% 94.894 3,2% 
Minas Gerais 799.252 5,4% 1.291.445 7,3% 492.193 16,7% 
Mato Grosso 792.169 5,3% 757.251 4,3% (34.918) -1,2% 
Mato Grosso 

do Sul 480.571 3,2% 640.843 3,6% 160.272 5,4% 

Goiás 646.344 4,4% 821.556 4,6% 175.212 5,9% 
Para 35.012 0,2% 51.818 0,3% 16.806 0,6% 

Rio de Janeiro 107.934 0,7% 87.455 0,5% (20.479) -0,7% 
Bahia 49.650 0,3% 93.962 0,5% 44.312 1,5% 

Alagoas 725.516 4,9% 604.177 3,4% (121.339) -4,1% 
Rio Grande do 

Norte 94.870 0,6% 77.833 0,4% (17.037) -0,6% 

Pernambuco 378.261 2,6% 318.938 1,8% (59.323) -2,0% 
Paraíba 277.763 1,9% 315.114 1,8% 37.351 1,3% 

Maranhão 89.865 0,6% 128.469 0,7% 38.604 1,3% 
Outros 279.135 1,9% 301.431 1,7% 22.296 0,8% 

BRASIL 14.808.705  17.763.133  2.954.428  

Fonte: UNICA (2007) 

A Tabela 29 mostra que o crescimento da produção de álcool ocorreu 

preponderantemente nos estados de SP, MG, GO, MS e PR. Adotou-se que no 

Cenário de Referência, a distribuição do crescimento da produção pelos estados se 

dará na mesma proporção que ocorreu entre 2003 e 2007. Já os outros estados 

ficarão com a produção estagnada em todo o horizonte do cenário (Tabela 30). 

Tabela 30 – Produção entre os estados no Cenário de Referência (mil m3) 

Ano Brasil SP MG PR GO MS Outros 
2007/2008 18.400 11.406 1.393 1.338 853 672 2.736 
2009/2010 20.000 12.542 1.649 1.386 933 752 2.736 
2014/2015 24.000 15.382 2.289 1.506 1.133 952 2.736 
2019/2020 28.000 18.222 2.929 1.626 1.333 1.152 2.736 
2024/2025 32.000 21.062 3.569 1.746 1.533 1.352 2.736 

Fonte: Elaboração Própria 

A evolução tecnológica alterará substancialmente os atuais indicadores de 

produtividade das usinas. Os fatores mais significativos onde tais mudanças estarão 
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refletidas são o aumento da produção de etanol por tonelada de cana e, 

consequentemente, por hectare da fazenda e a redução do consumo energético dos 

processos industriais. Segundo UNICAMP (2005), para analisar o peso de todos os 

fatores que intervém seria necessário dispor de uma detalhada matriz dos custos do 

processo de produção de etanol.  

Para facilitar a estimativa da área total de cana correspondente à produção do cenário 

de referência, levou-se em conta um nível tecnológico fixo das novas unidades da 

indústria sucroalcooleira para todos os anos da projeção. Dessa forma, considerou-se 

que a produtividade das novas destilarias é de 6.800 litros/ha para os estados da 

região em que ocorrerá a expansão, que é o valor atual médio das regiões produtoras 

do Centro-Sul (UNICAMP, 2005). Cabe lembrar que esse índice de produtividade, 

muito maior que a média nacional, foi utilizado somente para as novas áreas de 

produção. Com isso, as áreas antigas permanecerão com os níveis de produção fixos 

até 2025. O quadro abaixo mostra as eficiências atuais que serão adotadas para o 

cenário de referência: 

Tabela 31 – Índices de produção das novas unidades produtoras  

Principais perdas Situação Atual* 
Perdas na lavagem da cana 0,50% 
Eficiência na extração 96,00% 
Perdas no tratamento do caldo 0,75% 
Rendimento fermentativo 90,30% 
Perdas na destilação e vinhoto 0,50% 
Litros de etanol por tonelada de cana 85,00 
Toneladas de cana por hectare 80,00 
Litros de etanol por hectare 6.800,00 
*Processo de produção de etanol operando com a melhor tecnologia 
disponível 

Fonte: UNICAMP (2005) 
 

Com isso, a incorporação de novas áreas se dará segundo a Tabela 32 a seguir: 
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Tabela 32 – Projeção das áreas de produção de cana-de-açúcar (Mha)  

Ano 2009/2010 2014/2015 2019/2020 2020/2025 2010/2025 
Brasil 6,69 7,40 8,11 8,81  
Variação no período  0,71 0,71 0,70 2,13 
SP 3,56 4,06 4,56 5,06  
Variação no período  0,50 0,50 0,50 1,50 
MG 0,49 0,61 0,72 0,83  
Variação no período  0,12 0,11 0,11 0,34 
GO 0,25 0,29 0,32 0,36  
Variação no período  0,04 0,03 0,04 0,11 
MS 0,17 0,21 0,24 0,28  
Variação no período  0,04 0,03 0,04 0,11 
PR 0,44 0,46 0,48 0,51  
Variação no período  0,02 0,02 0,03 0,07 

Fonte: Elaboração Própria 

Mesmo sem considerar a entrada do zoneamento agroecológico da cana, previsto 

para 2008 e que proibirá o estabelecimento de usinas na Amazônia e no Pantanal, a 

tendência indica que o crescimento da produção ocorrerá preponderantemente em SP, 

com o auxílio dos estados de MG, GO, MS e PR. Isso se deve principalmente à 

consolidação dessas tradicionais regiões como pólos tecnológicos dessa indústria, 

bem como uma consolidada rede de escoamento. 

Os cenários de desenvolvimento, a seguir, têm como objetivo projetar a oferta de 

álcool combustível, de 2008 a 2025, no qual o foco está centrado no aumento das 

exportações do etanol anidro.   

4.1.2. Cenário de Desenvolvimento A1: Substituição de 5% da gasolina mundial 

por etanol com menor preocupação socioambiental (UNICAMP, 2005) 

Nos quatro próximos Cenários de Desenvolvimento, adotou-se para o mercado interno 

as mesmas premissas do Cenário de Referência: Altos preços do Petróleo (acima de 

US$100), mercado interno aquecido pelos preços competitivos do etanol frente à 

gasolina e pelo sucesso dos carros com tecnologia flex-fuel, crescimento da economia 

com maior distribuição da renda, aumentando o poder aquisitivo com aceleração da 

renovação da frota de carros no Brasil. 

Diferente da dinâmica concentradora que foi vista no Capítulo 3, o Cenário de 

Desenvolvimento A direciona o novo ciclo de crescimento principalmente para a região 

Norte-Nordeste, esperando que tal região passe dos atuais 14% para cerca de 40% da 

produção nacional em 2025 (Tabela 33). Determinou-se, portanto, que as áreas 
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beneficiadas estarão localizadas nos estados do Centro-Sul (MT, MS, MG e GO) e 

Norte-Nordeste (MA, PI, TO e BA), e que dispõem de grandes extensões de terras 

propícias para cana ainda não utilizadas pelo agronegócio (excluindo-se a pecuária).   

Tabela 33 – Projeção da produção de cana-de-açúcar e de etanol para o Cenário 
de Desenvolvimento A1  

Safra 06/07 24/25 

Etanol (mil m³) 

N-NE 1.712,9 44.350,0

(%) 9,6 32,4

C-S 16.050,3 92.200,0

(%) 90,4 67,5

Total 17.763,1 136.550,0

Mercado destino (mil m³) 

Exportado 5.468 109.550

Consumo Interno 12.295 27.000

Fonte: UNICAMP (2005); UNICA (2007) 

Nas projeções, a produção de cana-de-açúcar no Brasil deverá ser quatro vezes maior 

que atual em um período de 16 anos, refletindo uma taxa de crescimento anual média 

de 7,7%. Apesar de ser uma taxa menor que nas últimas 7 safras (desde 00/01), que 

foi de 10% aa., será bem acima da média dos últimos 15 anos (desde 90/91), onde 

tivemos uma expansão de 4% a.a. 

A expansão da oferta de álcool estipulada para os Cenários de Desenvolvimento A1 e 

A2 causará um salto de 17,7 (safra de 06-07), para 136,5 bilhões de litros em um 

prazo de 16 anos. Esse aumento da oferta deverá ser canalizado quase 

exclusivamente para a exportação de etanol anidro, que aumentará para cerca de 109 

bilhões de litros. O atendimento desses valores será de 40,3% pela região N-NE e em 

59,7% pela região C-S. Nesse sentido, constata-se que o crescimento relativo da 

produção na região N-NE será muito maior que o verificado no C-S.  

Com o intuito de determinar as áreas disponíveis para cana sem colocar em risco as 

áreas destinadas para culturas temporárias e permanentes das regiões acima pré-

determinadas, considerou-se para o Cenário de Desenvolvimento A que toda a área 

cultivada nos 11 estados envolvidos, 9,8 milhões de hectares, não seria computada e 

que todas elas ocupariam terras com alta e média produtividade para cana-de-açúcar. 
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Com isso, das doze áreas definidas para a expansão, que computam um total de 79,4 

milhões de hectares, 37,1 milhões apresentam produtividade alta e média para cana-

de-açúcar. Subtraindo-se as áreas ocupadas com lavouras, restariam 28,4 milhões de 

hectares. Cabe ressaltar que esse valor inclui as áreas de pastagens e áreas de 

florestas em recuperação não computadas pela estatística oficiais de florestas do 

IBGE.  

O cenário A1 tentará demonstrar as implicações ambientais de uma expansão da 

cana-de-açúcar com pouca preocupação ambiental, desde as áreas de reserva legal 

nas propriedades que, como pôde ser visto no Capítulo 3, em alguns casos não são 

respeitadas pelos produtores rurais, até o uso de tecnologias menos amigáveis 

ambientalmente além de uma postura pouco pró-ativa do setor sucroalcooleiro. Nessa 

fase de descrição dos cenários, fez-se uma descrição qualitativa de aspectos 

considerados estratégicos para o desenvolvimento do setor em bases sustentáveis, 

deixando de lado extensas caracterizações quantitativas que deverão ser realizadas 

durante o estudo completo de Avaliação Ambiental Estratégica. 

O crescimento da demanda mundial de etanol afetará diretamente nos preços do 

produto no mercado internacional. Aliado a uma ausência de concorrentes com 

potencial para suprir essa forte e crescente demanda, a atividade sucroalcooleira no 

Brasil tenderá a atrair cada vez mais produtores para o setor. Nesse sentido, assim 

como os altos preços do petróleo atuais viabilizam o uso de diversas energias 

alternativas que antes se mostravam inviáveis, para o caso do etanol acontecerá o 

mesmo para os diversos níveis tecnológicos. As unidades produtoras que antes não 

eram viáveis por possuírem baixa produtividade, seja pelo uso de tecnologias 

obsoletas quanto pelo uso de regiões com baixo potencial produtivo, se tornarão 

viáveis economicamente. As regiões que foram indicadas por UNICAMP (2005) como 

de baixa produtividade, poderão se tornar rentáveis, portanto viaveis.  

A intenção do atual cenário não é determinar qual tecnologia será predominante, mas 

sim analisar os possíveis desdobramentos da ausência de critérios socioambientais 

em um cenário que viabiliza diversas tecnologias menos eficientes.  

Na definição da localização da oferta há a necessidade de se determinar uma 

destilaria de referência. No entanto, com os altos preços, diversas práticas poderão 

ser vistas ao longo das regiões, podendo existir casos de sucesso no Nordeste e de 

grandes efeitos negativos no interior de SP. Além disso, como no cenário A1 a postura 

do setor sucroalcooleiro é de não priorizar as questões ambientais e de uma ausência 
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de preocupações ambientais. A expansão, nesse caso, poderá, em sua grande 

maioria, não respeitar os limites de reserva legal das propriedades. Dessa forma, 

convencionou-se que a grande maioria das unidades produtoras não respeitará as 

áreas de reserva legal das propriedades. Sabe-se que tal hipótese parece forte ao 

leitor já que não respeitar essas áreas incorre em crime ambiental, mas conta-se com 

uma baixa capacidade do governo de fiscalizar o cumprimento de tais exigências 

legais.  

Para capturar essa variação de produtividade, determinou-se que para cada área 

selecionada por UNICAMP (2005) utilizada para o cenário A1, usaremos um intervalo 

de produtividade previsto, com baixo nível tecnológico como visto em grande parte das 

usinas localizadas fora de São Paulo e Paraná (Capítulo 3). Nesse sentido, enquanto 

no Cenário de Referência era preciso 35.000 ha para a produção de 170.000 m3 de 

etanol por safra por usina (Tabela 31), no cenário A1 utilizaremos um intervalo de 

produtividade que poderá ocorrer em função da grande variedade de projetos. Adotou-

se que ela poderá variar entre 4.550 litros/ha (70 l/ton X 65 ton/ha) e 6.800 l/ha (85 

l/ton X 80 ton/ha).  

A Tabela 33 apresenta por área geográfica, a produção de etanol, a área disponível e 

a área necessária para o aumento da produção (dois extremos do intervalo de 

produtividade). Cabe lembrar que nesse momento que o Cenário de Desenvolvimento 

A1 é cumulativo do Cenário de Referência, ou seja, as áreas necessárias para a 

expansão da demanda interna serão mantidas e seus locais de expansão também o 

serão.  
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Tabela 34 – Regiões selecionadas para a expansão de etanol prevista para o 
Cenário de Desenvolvimento A1 

Zonas 
(unidade da 
federação) 

Produção 
de Etanol 
(mil m3) 

Área 
total (mil 

ha) 

Área total de 
produtividade 
alta e média 

(mil ha) 

Áreas 
utilizadas 

pela 
Agricultura 

Área de cana em 
2025 (mil ha)**** 

Z01 (MT) 5.100 6.511 1.136 2.362 875 – 1.307
Z02* (MT) 0 3.649 2.453 1.871 0
Z03* (MT) 0 9.804 2.186 4.550 0
Z04 (GO – 
sul) 

13.430  
6.906

4.554 4.968 2.304 – 3.443

Z05 (MS – 
sul) 

13.430 
6.382 

5.226 5.628 2.304 – 3.443

Z06 (MS – 
centro) 

12.750 
6.046 

3.365 3.117 2.187 – 3.269

Z07 (MG) 9.826 5.875 3.260 3.428 1.685 – 2.519
Z12 (GO – 
centro) 

10.200 
6.999 

2.509 3.709 1.750 – 2.615

Estado de 
SP** 

9.656 - - - 1.656 – 2.475

Estado do 
Paraná** 

408 - - - 70 - 104

Total região 
Centro-Sul  

74.800 52.176 24.689 29.637 12.833 – 19.179

Z08 (CE; PB; 
RN) 

2.550 
2.499 

1.120 1.027 437 – 653

Z09 (BA; PI; 
MG) 

25.016 
15.788 

6.876 3.589 3.937 – 5.884

Z10 (TO; MA) 10.200 9.033 2.460 3.318 1.750 – 2.615
Z11 (TO; 
GO) 

7.650 
8.947 

1979 3.818 1.312 – 1.961

Total região 
Norte-
Nordeste  

43.350 36.269 12.435 11.754 7.437 – 11.115

Total Brasil 118.150 88.445 37.124 41.391 20.270 – 30.294
*As áreas 2 e 3, apesar de identificadas, não foram utilizadas para a expansão prevista no 
Cenário de Desenvolvimento A1, pois as outras áreas foram suficientes para cobrir a produção 
projetada.  
** Considerar como toda a área estadual, sem especificar a região.  
*** Nos cenários A1 e A2, seguiu-se a lógica de alocação das quantidades produzidas 
determinada por UNICAMP (2005). No entanto, nos valores para as áreas A04, A05 e A07 
incluiu-se as áreas previstas para expansão da oferta para o consumo interno (já previstas no 
cenário de referência – 32 milhões de m3).  
**** A área varia dentro de um intervalo de produtividade. O limite inferior corresponde a uma 
produtividade de 6.800 litros/ha, já o limite superior é de uma produtividade de 4.550 litros / ha. 

Fonte: Elaboração Própria, com base em UNICAMP (2005) 

É importante ressaltar que ao longo da avaliação do cenário A1, serão descritas outras 

características da produção no que tange aos indicadores socioambientais. Tão 

importante quanto às tecnologias adotadas nos processos industriais e agrícolas, que 

em última instância determinarão algumas das grandes preocupações ambientais, 

estão as relações sociais. Nesse ponto, o cenário projeta que as relações sociais 
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permanecerão precárias em algumas regiões que já possuem essas características, 

como NE e CO. 

4.1.3. Cenário de Desenvolvimento A2 - Substituição de 5% da gasolina mundial 

por etanol com maior preocupação socioambiental (UNICAMP, 2005) 

No cenário A2, a postura dos produtores rurais e dos governos vai ao encontro das 

fragilidades socioambientais do setor, tentando eliminá-las. Apesar de manter os 

volumes de etanol exportados, a forma como será produzida e o desenvolvimento de 

uma política para o setor levarão em conta os efeitos socioambientais. Haverá uma 

crescente preocupação do setor privado em se adequar às demandas externas por 

garantias socioambientais da produção brasileira de etanol, em função das pressões 

internacionais na busca de produções mais sustentáveis. O mesmo setor privado 

desenvolverá certificações da procedência do produto, com auditorias independentes 

e com grande aceitação dos países importadores do produto. Os governos federais e 

estaduais oferecerão crédito público (BNDES, BNB, BB, etc.) com contrapartidas 

ambientais, buscando minimizar o aparecimento de usinas com práticas ambientais e 

sociais danosas. Na mesma linha, produtores respeitarão áreas de reserva legal, 

indígena, áreas de conservação e de uso sustentável, o uso de tecnologias para um 

maior aproveitamento energético da cana-de-açúcar estarão mais bem difundidas.  

No que tange a localização da produção, além dos indicadores naturais como clima, 

solo e índices pluviométricos, indicadores sociais e de vulnerabilidade natural também 

serão levados em conta. O Zoneamento Agrícola que o MAPA está realizando será a 

força direcionadora, incluindo todos os indicadores sociais e ambientais. Diferente do 

Cenário A1, além dos indicadores de produtividade utilizados por UNICAMP (2005), 

serão incorporados a elas os indicadores sociais e ambientais. Dessa forma, a 

instalação de projetos já levará em conta, previamente, as necessidades e 

vulnerabilidades locais. Para a adequação dos empreendimentos poderão ser 

estimulados perfis de uso dos recursos naturais e utilização da mão-de-obra que se 

adaptem às condições locais. 

No cenário A2, o governo terá um papel de fomentador de empreendimentos com 

perfis mais bem adequados às demandas sociais, ao mesmo tempo em que 

desestimula práticas mais danosas.  

Além da postura, os indicadores de produtividade da produção serão melhores que no 

cenário anterior devido aos estímulos governamentais e às práticas socioambientais 
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mais amigáveis. Nesse sentido, a produtividade continuará a variar entre as diversas 

regiões, mas com a diferença de que as regiões com baixos níveis de produtividade 

terão maiores ganhos de eficiência. Adotou-se para o cenário A2 uma variação de 

produtividade entre 6.800 litros/hectare (85 l/ton X 80 ton/ha) e 7.160 l/ha (89,5 l/ton X 

84 ton/ha)46. A nova demanda por área está na Tabela 35  abaixo: 

Tabela 35 – Regiões selecionadas para a expansão de etanol prevista para o  
Cenário de Desenvolvimento A2 

Zonas 
(unidade da 
federação) 

Produção 
de Etanol 
(mil m3) 

Área 
total (mil 

ha) 

Área total de 
produtividade 
alta e média 

(mil ha) 

Áreas 
utilizadas 

pela 
Agricultura 

Área de cana em 
2025 (mil ha) ** 

Z01 (MT) 5.100 6.511 1.136 2.362 831 – 875
Z02* (MT) 0 3.649 2.453 1.871 0
Z03* (MT) 0 9.804 2.186 4.550 0
Z04 (GO – sul) 13.430 6.906 4.554 4.968 2.188 – 2.304
Z05 (MS – sul) 13.430 6.382 5.226 5.628 2.188 – 2.304
Z06 (MS – 
centro) 

12.750 
6.046 

3.365 3.117 2.077 – 2.187

Z07 (MG) 9.826 5.875 3.260 3.428 1.601 – 1.685
Z12 (GO – 
centro) 

10.200 
6.999 

2.509 3.709 1.662 – 1.750

Estado de SP 9.656 - - - 1.573 – 1.656
Estado do 
Paraná 

408 - - - 66 – 70

Total região 
Centro-Sul  

74.800 52.176 24.689 29.637 12.188 – 12.833

Z08 (CE; PB; 
RN) 

2.550 
2.499 

1.120 1.027 415 – 437

Z09 (BA; PI; 
MG) 

25.016 
15.788 

6.876 3.589 3.739 – 3.937

Z10 (TO; MA) 10.200 9.033 2.460 3.318 1.662 – 1.750
Z11 (TO; GO) 7.650 8.947 1979 3.818 1.246 – 1.312
Total região 
Norte-
Nordeste  

43.350 36.269 12.435 11.754 7.063 – 7.437

Total Brasil 118.150 88.445 37.124 41.391 19.251 – 20.270
*As áreas 2 e 3, apesar de identificadas, não foram utilizadas para a expansão prevista no 
Cenário de Desenvolvimento A2, pois as outras áreas foram suficientes para cobrir a produção 
projetada.  
** A área varia dentro de um intervalo de produtividade. O limite inferior corresponde a uma 
produtividade de 6.800 litros/ha, já o limite superior é de uma produtividade de 4.550 litros / ha. 

Fonte: Elaboração Própria, com base em UNICAMP (2005) 

 

                                                 
46 Projeções de introdução de novas tecnologias previstas para o melhoramento de espécies e 
processos de extração de etanol, reduzindo as perdas de conversão. Não está incluída o 
processo de hidrólise (ácida ou enzimática) (UNICAMP, 2005). 
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4.1.4. Cenário de Desenvolvimento B1 – Substituição de 10% da gasolina 

mundial por etanol com menor preocupação ambiental (UNICAMP, 2005) 

Tomando como base algumas premissas já mostradas no cenário A1, no Cenário de 

Desenvolvimento B1 buscou-se verificar quais os possíveis efeitos do atendimento a 

uma demanda internacional que substitui 10% do consumo total de gasolina no mundo 

sem preocupação com as condições socioambientais nos locais de produção. Nesse 

sentido, para atingir essa meta, em 2025, serão necessários 202 bilhões de litros de 

etanol por ano a mais que a produção atual destinada para o mercado interno e 

externo. Assim, da mesma forma que o Cenário de Desenvolvimento A1, o aumento 

da produção deverá ser direcionado quase exclusivamente para as exportações 

(Tabela 36). 

Diferente do usado no estudo do UNICAMP (2005), a projeção da produção para o 

Cenário B1 não considerou como parâmetro impeditivo a existência de culturas 

temporárias ou permanentes em áreas de alta e média produtividade para cana. Além 

disso, por causa da menor preocupação com as questões ambientais do produtor e do 

governo, as restrições legais para áreas de conservação poderão ser ignoradas pela 

plantação, podendo variar de região para região. 

Em proporções muito maiores que os cenários A1 e A2, o cenário B1 tende a ter os 

preços do etanol ainda mais atrativos para a produção de cana. O efeito desses altos 

preços na inclusão de unidades produtoras provocará uma corrida desenfreada dos 

produtores agrícolas para a produção de etanol. Esse efeito poderá viabilizar a entrada 

de unidades produtoras com baixa produtividade, utilizando tecnologias mais 

degradantes ao meio ambiente. Nesse ciclo, não somente grandes produtores 

passarão a plantar cana-de-açúcar, mas também micro produtores terão possibilidade 

de produzir e vender a preços atrativos, mesmo com níveis de produtividade bem 

baixos. Além disso, consideraremos que essa corrida para o “ouro verde” poderá 

provocar sobrexplotação dos recursos naturais disponíveis. 

Assim como no cenário A1, o Estado não terá condições de fiscalizar as práticas, 

sinalizando para o mercado que o foco está na expansão das exportações “a qualquer 

custo” amplificando os efeitos socioambientais da corrida para o etanol. O Estado terá 

papel fomentador das forças de mercado, atuando somente como promotor do produto 

em mercados internacionais.  
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Assim como foi feito nos cenários anteriores, para o cenário B1 o nível de 

produtividade irá variar de acordo com as regiões do Brasil. Nesse sentido, optou-se 

pela adoção do mesmo intervalo de produtividade usado para o cenário A1. Da 

mesma forma, a postura do setor sucroalcooleiro, em sua maioria, é a de não priorizar 

as questões ambientais, podendo, em grande parte, não respeitar as regras já 

estabelecidas pela política ambiental em nome de um “bem maior” que é o 

crescimento econômico mais acelerado. 

No que tange a localização dos novos empreendimentos, as áreas disponíveis com 

produtividade alta e média pré-identificadas por UNICAMP (2005) serão insuficientes 

no caso da expansão total seja baseada na pior produtividade (4.550 l/ha), mesmo 

retirando-se o pressuposto de que todas as áreas de lavouras temporárias e 

permanentes estejam nelas localizadas. Sabe-se que a produção não terá uma 

produtividade uniforme ao longo do território. Dessa forma, algumas áreas listadas 

abaixo poderão sofrer de uma intensa expansão com unidades produtivas de baixa 

produtividade, principalmente nas áreas da região N-NE, enquanto que outras 

atingirão altos níveis de produtividade (maior conteúdo tecnológico) causando 

problemas para sua estrutura produtiva. 

Tabela 36 – Produção de etanol no Cenário de Desenvolvimento B1 

Safra 06/07 24/25 

Etanol (mil m³) 

N-NE 1.712,90 50.208

(%) 9,6 22,8

C-S 16.050,30 190.890

(%) 90,4 77,2

Brasil 17.763,10 241.100

Mercado destino (mil m³) 

Consumo 

Interno

12.295 27.000

Exportado 5.468 214.100

Fonte: Elaboração Própria, com base em UNICAMP (2005) 

 

 



 151

Tabela 37 - Regiões selecionadas para a expansão de etanol prevista para o 
Cenário de Desenvolvimento B1 

Zonas 
(unidade da 
federação) 

Produção de 
Etanol 

correspondente 
(mil m3) 

Área 
total (mil 

ha) 

Área total de 
produtividade 
alta e média 

(mil ha) 

Áreas 
utilizadas 

pela 
Agricultura 

Área de cana 
em 2025 (mil 

ha) ** 

Z01 (MT) 6.624 4.870 1.136 2.362 1.136 – 4.870
Z02* (MT) 14.300 5.890 2.453 1.871 2.453 – 5.890
Z03* (MT) 12.744 6.704 2.186 4.550 2.186 – 6.704
Z04 (GO – 
sul) 

26.545 6.018 4.554 4.968 4.554 – 6.018

Z05 (MS – 
sul) 

30.461 5.641 5.226 5.628 5.226 – 5.641

Z06 (MS – 
centro) 

19.618 5.668 3.365 3.117 3.365 – 5.668

Z07 (MG) 19.005 5.147 3.260 3.428 3.260 – 5.147
Z12 (GO – 
centro) 

14.625 6.187 2.509 3.709 2.307 – 2.509 

Estado de 
SP 

9.656 - - - 1.656 – 2.475

Estado do 
Paraná 

408 - - - 70 - 104

Total 
região 
Centro-Sul  

153.990 46.125 24.689 29.637 26.415 – 44.824

Z08 (CE; 
PB; RN) 

6.528 2.470 1.120 1.027 1.120

Z09 (BA; PI; 
MG) 

40.077 15.536 6.876 3.589 6.876

Z10 (TO; 
MA) 

14.338 8.332 2.460 3.318 2.460

Z11 (TO; 
GO) 

8.403 6.898 1.979 3.818 1.441 – 1.979

Total 
região 
Norte-
Nordeste  

69.346 33.236 12.435 11.754 11.897 – 12.435

Total Brasil 223.337 79.361 37.124 41.391 38.312 – 57.259
* O intervalo foi construído de acordo com os limites inferior e superior de produtividade (4.550 litros/ha e 
6.800 litros/ha). Dessa forma, os critérios de alocação da produção ocorreram de acordo com a seguinte 
ordem: Primeiro preenche-se todas as áreas com alta e média produtividade para cana-de-açúcar igual à 
indicação do estudo do CGEE (2005). Não sendo suficiente começou-se, pela região centro-sul, a 
preencher a área total do município. Por isso, no caso das zonas Z08, Z09, Z10 e Z11, tanto no intervalo 
inferior quanto superior, os valores são iguais ou próximos. 
** O intervalo foi construído de acordo com os limites inferior e superior de produtividade (4.550 litros/ha e 
6.800 litros/ha). 

Fonte: Elaboração Própria, com base em UNICAMP (2005) 
 

4.1.5. Cenário de Desenvolvimento: Variante B2 – Substituição de 10% da 

gasolina mundial por etanol. Produção com maior preocupação ambiental 
(UNICAMP, 2005) 

O Cenário B2 possui características semelhantes ao A2, mas com grande diferença 

nos volumes produzidos. Aqui, há uma crescente preocupação com os efeitos 
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negativos do aumento significativo da produção. Isso acontecerá em função de uma 

crescente preocupação dos países importadores de etanol face às divulgações dos 

problemas oriundos da produção de etanol no Brasil. Nesse cenário está previsto o 

desenvolvimento de mecanismos governamentais e não governamentais para garantir 

uma produtividade com contornos mais sustentáveis, ou no mínimo menos 

degradantes. Dentre as principais ferramentas pode-se citar a certificação ambiental 

voluntária para a produção de etanol, desenvolvidas pelo próprio setor privado e com 

funcionamento independente do governo, com auditorias independentes.  

No Cenário de Desenvolvimento B2 buscou-se verificar quais os possíveis efeitos do 

atendimento a uma demanda internacional que substitui 10% do consumo total de 

gasolina no mundo lastreada por um planejamento setorial com objetivos 

socioambientais mais bem definidos. Nesse sentido, para atingir essa meta, em 2025, 

serão necessários 205 bilhões de litros de etanol por ano a mais que a produção atual 

destinada para o mercado interno e externo (Tabela 37). Assim, da mesma forma que 

o Cenário de Desenvolvimento A2, o aumento da produção deverá ser direcionado 

quase exclusivamente para as exportações. 

Outro ponto importante é a entrada do Governo como financiador de unidades mais 

sustentáveis, seja pelo uso de indicadores socioambientais na concessão de créditos 

em agências governamentais financiadoras, seja no licenciamento ambiental dos 

estados, que terão as mesmas diretrizes que o governo federal, baseados nos 

objetivos de uma Política Nacional de Agroenergia. Essas ações serão subsidiadas 

por estudos ambientais prévios sobre as potencialidades naturais e sociais para o 

desenvolvimento da cana em todo o território nacional, como, por exemplo, o 

Zoneamento Agrícola da cana-de-açúcar aliado a indicadores, podendo ser definidos 

pela Avaliação Ambiental Estratégica aqui proposta. 

Dessa forma, no atual cenário, inúmeros instrumentos de planejamento público e 

privado para o setor trabalharão de forma integrada, facilitando a tomada de decisão 

do empreendedor sobre a direção que deverá expandir a produção, sua intensidade e 

sua característica. 

Assim como no Cenário A2, espera-se que essas ações influenciarão em um ganho de 

produtividade, diminuindo, mas não eliminando, discrepâncias entre as diversas 

regiões produtoras. Nesse sentido, projeta-se que a produtividade ainda terá grande 

diferença, mas seus limites superior e inferior serão superiores ao cenário B1. 

Portanto, adotou-se para o cenário B2 uma variação de produtividade entre 6.800 
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litros/hectare (85 l/ton X 80 ton/ha) e 7.160 l/ha (89,5 l/ton X 84 ton/ha). A nova 

demanda por área está na Tabelas 38 a seguir: 

Tabela 38 - Regiões selecionadas para a expansão de etanol prevista para o 
Cenário de Desenvolvimento B2 

Zonas 
(unidade da 
federação) 

Produção de 
Etanol 

correspondente 
(mil m3) 

Área 
total 
(mil 
ha) 

Área total de 
produtividade 
alta e média 

(mil ha) 

Áreas 
utilizadas 

pela 
Agricultura 

Área de cana em 
2025 (mil ha) ** 

Z01 (MT) 6.624 4.870 1.136 2.362 1.136
Z02 (MT) 14.300 5.890 2.453 1.871 2.263 – 2.453
Z03 (MT) 12.744 6.704 2.186 4.550 0 – 2.186
Z04 (GO – 
sul) 

26.545 6.018 4.554 4.968 4.554

Z05 (MS – 
sul) 

30.461 5.641 5.226 5.628 5.226

Z06 (MS – 
centro) 

19.618 5.668 3.365 3.117 3.365 

Z07 (MG) 19.005 5.147 3.260 3.428 3.260
Z12 (GO – 
centro) 

14.625 6.187 2.509 3.709 2.509

Estado de SP 9.656 - - - 1.573 – 1.656
Estado do 
Paraná 

408 - - - 66 – 70

Total região 
Centro-Sul  

153.990 46.125 24.689 29.637 23.956 – 26.415

Z08 (CE; PB; 
RN) 

6.528 2.470 1.120 1.027 1.120

Z09 (BA; PI; 
MG) 

40.077 15.536 6.876 3.589 6.876

Z10 (TO; MA) 14.338 8.332 2.460 3.318 2.460
Z11 (TO; GO) 8.403 6.898 1979 3.818 1.979
Total região 
Norte-
Nordeste  

69.346 33.236 12.435 11.754 11.897 - 12.435

Total Brasil 223.337 79.361 37.124 41.391 36.391 -  38.312
* O intervalo foi construído de acordo com os limites inferior e superior de produtividade (4.550 litros/ha e 
6.800 litros/ha). Dessa forma, os critérios de alocação da produção ocorreram de acordo com a seguinte 
ordem: Primeiro preenche-se todas as áreas com alta e média produtividade para cana-de-açúcar igual à 
indicação do estudo do UNICAMP (2005). Não sendo suficiente começa-se, pela região centro-sul, a 
preencher a área total do município. Por isso as zonas Z08, Z09, Z10 e Z11, tanto no intervalo inferior 
quanto superior, os valores são iguais ou próximos. 
** O intervalo foi construído de acordo com os limites inferior e superior de produtividade (6.800 litros/ha e 
7.160 litros/ha). 

Fonte: Elaboração Própria, com base em UNICAMP (2005) 
 

4.2. Avaliação dos cenários  

4.2.1. Uso e ocupação do solo: áreas de produção X biodiversidade 

Como pôde ser visto no Capítulo 3 da presente dissertação, a concorrência entre os 

diversos tipos de uso do solo agrícola corresponde a um dos fatores críticos a ser 
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avaliado. O principal conflito associado a este fator está no uso concorrente do solo 

para a agricultura e para a conservação da Biodiversidade que, em grande parte dos 

casos, remete a conflitos entre as políticas de Estado para a conservação da 

biodiversidade e para o estímulo agricultura. Atualmente esse ponto gera uma forte 

polêmica uma vez que o aumento das exportações das commodities agropecuárias 

vem gerando pressões de rastreamento por tais produtos, atestando que sua 

produção está seguindo critérios ambientalmente corretos e com os padrões 

fitossanitários exigidos pelos países importadores, como no caso dos alimentos. 

O Etanol Brasileiro não foge a essa regra. Com fortes expectativas de crescimento, a 

comunidade internacional está com uma crescente preocupação sobre os efeitos que 

uma forte expansão do consumo do produto com origem brasileira possa causar 

danos às florestas, principalmente no Bioma Amazônico. Nesse sentido, para analisar 

os efeitos, a AAE deverá levar em conta o vetor espacial de expansão da cana-de-

açúcar além de sua dinâmica com outros produtos, ou seja, os concorrentes na busca 

por solos agrícolas. Como foi mencionado na Seção 3.3 do presente trabalho, já 

ocorrem casos de substituição de culturas no interior de São Paulo, com a entrada da 

cana em locais que antes produziam outros gêneros alimentícios, como laranja, café, 

soja e a pecuária. 

A complexidade das variáveis que determinam tal dinâmica é muito grande e sua 

reprodução em cenários exige um enorme esforço de identificação e ponderação de 

questões sociais e econômicas que influenciam a tomada de decisão do produtor na 

hora de optar por uma cultura em detrimento à outra, que, por conseguinte, não é 

objeto de estudo do atual trabalho. Por outro lado, em cenários deve-se buscar 

capturar os riscos e as oportunidades que possíveis desdobramentos possam causar 

nos ecossistemas em estudo. Tendo essa idéia como norteadora da análise, buscou-

se verificar qualitativamente os possíveis efeitos sobre a biodiversidade que a cana 

pode causar ao longo dos cinco cenários prospectivos. 

Cenário de Referência 

No Cenário de Referência as novas áreas de cana-de-açúcar se manterão no atual 

eixo centro-sul, com foco em São Paulo e Minas Gerais. Como esse crescimento se 

dará em locais onde o setor está bem consolidado, dificilmente ocorrerá substituição 

direta de matas nativas por cana. No entanto, continuará o deslocamento de 

produtores de grãos e gado para outras regiões, como visto no Capítulo 3. Ainda que 

pequena, a cana permanecerá a gerar pressão para a saída de culturas, podendo 
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induzir ao aumento do desmatamento, principalmente na região centro-oeste por 

causa da fuga das produções de grãos e gado do interior paulista e mineiro para essas 

fronteiras agropecuárias. Esse estímulo ao crescimento da pecuária e soja no centro-

oeste poderá ocorrer em função dos preços dessas commodities que, com a corrida 

dos produtores de SP e MG para a produção de cana, diminuirá a oferta desses 

produtos, podendo gerar efeitos sobre os preços e dando mais estímulo aos 

produtores do centro-oeste.   

Cenários de Desenvolvimento 

No que tange aos Cenários de Desenvolvimento, o deslocamento do eixo de produção 

para regiões ainda com pouca ocupação poderá gerar riscos de perdas ou 

fragmentações de habitats. Como se pode ver no esboço apresentado na Figura 21, 

as novas áreas (em vermelho) tendem a ocupar locais já alterados pela agropecuária 

(como o Centro-oeste e o Sudeste) e também regiões com pouca presença da 

atividade agrícola com remanescentes do cerrado, principalmente na região nordeste 

e em todo o Tocantins. 
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Figura 21 – Áreas de conflito da expansão da cana e remanescentes dos 
principais biomas brasileiros 

O que se vê é que a expansão de cana-de-açúcar para os cenários de 

desenvolvimento se dará basicamente no cerrado. Nesse caso, o fenômeno recente 

de perda da cobertura vegetal no cerrado, como visto no Capítulo 3, terá continuidade 

com mais um fator contribuinte. Por outro lado, o bioma amazônico, a princípio, sofrerá 

menor ameaça direta de desmatamento. No entanto, na análise individual dos 

cenários nos parágrafos seguintes serão discutidos os efeitos indiretos sobre o bioma 

amazônico. 

A fim de melhor dimensionar as pressões que cada cenário provocará sobre os 

ecossistemas locais, sugere-se a adoção de um índice que mostra a relação entre 

disponibilidade de terras agrícolas já ocupadas e a área necessária para a expansão 

da cana-de-açúcar. Nesse sentido, adotou-se o quociente entre o somatório da área 

total necessária para comportar a cana-de-açúcar pela área total ocupada por outras 

atividades agrícolas, como a pecuária e a produção de grãos. Este índice foi 

alcunhado de Índice de Necessidade de Área e pode ser simplificado na fórmula 

abaixo: 

INi = ACi / (AP + ALT + ALP) 

 

Área de cana plantada 

2005 

2025 

Legenda 
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No qual: 

o INi = Índice de Necessidade de Área para Cana-de-açúcar (por municípios). 

Por causa dos intervalos de produtividade que levam a intervalos de áreas por cenário, 

os valores desse índice também o serão em intervalos fechados. 

o ACi = Área prevista para ser utilizada pela cana no cenário em questão. 

Utilizaram-se nossos intervalos de produtividade para cada cenário  

o (AP) Área de pasto = Área total de pasto utilizado no momento t=0 (no caso 

utilizamos 2006, com base nas informações preliminares do censo agropecuário de 

2006). 

o (ALT) Área lavoura temporária sem cana = Área total de lavouras temporárias 

sem considerar a cana-de-açúcar existente no momento t=0. 

o (ALP) Área de lavoura permanente = Área total de lavouras permanentes 

existente no momento t=0. 

o i = cenário em análise  

Deve-se ressaltar que, no presente trabalho, não será considerado o crescimento da 

área para os outros usos do solo, como crescimento da pecuária, soja, algodão, etc. 

Essa hipótese foi adotada com o intuito de facilitar as projeções, mas com o prejuízo 

de subestimar a necessidade de áreas principalmente para as lavouras temporárias e 

permanentes. Em um estudo de AAE completo, aconselha-se a utilização de índices 

de crescimento dessas lavouras para dar uma melhor noção dos conflitos futuros.  

Esse índice é apenas uma forma de indicar as pressões sobre os usos do solo na 

região e funcionará como uma proxy para a identificação das pressões sobre a 

biodiversidade. Quanto menor a área disponível já agricultável para lavoura de cana, 

maiores serão os riscos de utilização das áreas com mata nativa. Esse índice ajudará 

na identificação dos conflitos relacionados à substituição de áreas de outras lavouras 

por cana, indicando possíveis riscos para o fator crítico Segurança Alimentar. 
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Tabela 39 – Comportamento do Índice de Necessidade de Área (IN) nos cenários 
de desenvolvimento 

Percentual do nº de municípios A1 A2 B1 B2 

Municípios com área de cana 

menor que 50% da área total de 

outras culturas (pasto + 

lavouras) 

Entre 23% e 

56% 

Entre 56% e 

60% 

Entre 13% e 

17% 

Entre 17% e 

19% 

Municípios com área de cana 

entre 50% e 100% da área total 

de outras culturas (pasto + 

lavouras) 

Entre 33% e 

52% 

Entre 29% e 

33% 

Entre 29% e 

42% 

Entre 41% e 

42% 

Municípios com área de cana 

igual ou maior que a área total 

de outras culturas (pasto + 

lavouras) 

Entre 11% e 

25% 

Cerca de 

11% 

Entre 41% e 

59% 

Cerca de 

41% 

As cores na tabela acima determinam as faixas em que a pressão pelo uso de áreas 

com matas nativas será maior (crescente do verde para o vermelho). 

A análise da Tabela 39 mostra que mesmo com políticas de estímulo ao uso de 

tecnologias e práticas ambientalmente mais amigáveis, alguns municípios não 

suportam a entrada maciça de cana em cenários de grandes demandas por área, 

como B1 e B2, levando à fortes pressões tanto de substituição de culturas, quanto a 

uma forte fragmentação e perda de habitat.  

Para uma análise sob as conseqüências da expansão da cana sob o uso e a 

ocupação do solo, é fundamental a análise dos efeitos indiretos. Para saber a 

magnitude do deslocamento das áreas de pasto para outras regiões, deve-se levar em 

conta a tendência de intensificação da prática pecuarista nessas regiões, ou seja, 

entender como vai ocorrer a troca das criações extensivas de gado, para modelos 

intensivos. Essa variável tecnológica dependerá diretamente da capacidade financeira 

dos produtores, visto que a adoção de modelos intensivos necessita de grandes 

investimentos financeiros. Dessa forma, para fim da análise dos presentes cenários, 

considerou-se que a falta de estímulo governamental combinado com a ausência de 

capacidade financeira para a adoção dessas medidas manterá os níveis de uso 

extensivo da pecuária brasileira.  



 159

A eficácia de políticas públicas que estimulem o aumento da produtividade das áreas 

de cana gera resultados satisfatórios principalmente no cenário A2, que consegue 

manter um número significativo de municípios (entre 56% e 60%) na faixa de até 50% 

da área de lavouras disponíveis para a entrada da cana. Por outro lado, nos cenários 

A1 e B1 há uma grande quantidade de municípios correndo fortes riscos de 

desmatamento. Independente do cenário de desenvolvimento, o que se vê é que a 

maioria dos municípios da região Z09 sofrerá grande pressão para o desmatamento. 

Já para os cenários B1 e B2, a maioria dos municípios de todas as regiões de 

expansão (acima de 80%) estará sobre altas e médias pressões para o 

desmatamento.  

No Cenário de Desenvolvimento B1, devido a uma postura pouco atuante do governo 

no direcionamento espacial das novas áreas de cana-de-açúcar (ausência de um 

zoneamento balizador), a tendência de ocupação se dará principalmente em terras 

onde a vantagem econômica será maior, seja por causa de suas condições físico-

químicas (terras com maior aptidão para a cana), pela proximidade dos pontos de 

escoamento (estradas) ou nos valores das terras, viabilizando sua compra ou seu 

arrendamento. Nesse caso, há uma maior tendência de ocupação de pastagens para 

a entrada da cana.  

Cabe, no entanto, qualificar o nível de ameaça à integridade da biodiversidade desse 

cenário. Devido ao grande volume, inegavelmente o cenário B1 deve ser considerado 

crítico visto que a amplitude de sua ocupação tomará praticamente toda a área em 

vermelho da Figura 20, gerando um severo risco de alteração nas condições do 

cerrado. Considerando que o cerrado possuía em 2002, de acordo com MMA (2007), 

79 milhões de hectares alterados pelo homem (aproximadamente 40% do total – 204 

milhões de ha), espera-se que essa área alterada aumente muito porque além das 

áreas de pasto, as novas áreas podem ocupar matas nativas e outras culturas. A ação 

de perda e fragmentação ocorrerá com maior intensidade nas Zonas Prioritárias Z08, 

Z09, Z10 e Z11, que estão predominantemente nos estados do Maranhão, Tocantins, 

Piauí e Bahia, por possuírem maiores áreas de mata nativa. Essas regiões ainda são 

redutos de grandes extensões de matas com pequena fragmentação, tendo um forte 

valor para a conservação da biodiversidade. 
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Tabela 40 – Uso do solo agrícola nas áreas previstas para a expansão da cana 
para os cenários de desenvolvimento (mil ha)  

2006 

Zonas Área 
total Pasto Reserva 

legal 
Lavouras 

temporárias 
Lavouras 

permanentes Outros 

Z01 (MT) 6.511  2.286 1.096 75 2  3.052
Z02 (MT) 3.649  1.742 585 125 4  1.193
Z03 (MT) 9.804  2.293 1.464 2.252 5  3.790
Z04 (GO – sul) 6.906  2.974 847 1.990 5  1.090
Z05 (MS – sul) 6.382  3.579 976 2.048 2  223
Z06 (MS – centro) 6.046  2.935 793 182 1  2.135
Z07 (MG) 5.875  2.260 620 1.071 98  1.826
Z08 (CE; PB; RN) 2.499 788 542 235 5  929
Z09 (BA; PI; MG) 15.788  2.111 3.663 1.458 20  8.536
Z10 (TO; MA) 9.033  2.911 1.735 403 5  3.979
Z11 (TO; GO) 8.947  3.682 1.851 135 2  3.277
Z12 (GO – centro) 6.999  3.366 1.019 330 14  2.270

Total 88.445  30.926 15.191 10.303 163  31.862

Fonte: IBGE (2006) 

Por outro lado, nas outras Zonas Prioritárias para a expansão da cana (Z01 até Z07, 

Z11 e Z12) será predominante a dinâmica de substituição de outras atividades pela 

implantação da cana por causa da grande quantidade de áreas agrícolas (Tabela 39). 

Nesse caso, o efeito da substituição de pastagens e outras culturas por cana pode 

aumentar os riscos de “vazamento” dessas culturas para outras regiões com terras 

baratas, caso da região amazônica ou no próprio cerrado em regiões impróprias para 

a cana-de-açúcar. Como comentado no Capitulo 3, a variação dos preços da 

commodities por causa da diminuição da oferta é o principal fator estimulante para 

esses “vazamentos” em função dos preços mais atrativos das commodities, 

estimulando o aumento de áreas pelos produtores de outras regiões. Para o cenário 

B1, espera-se que a cana ocupe uma área entre 38 e 57 milhões de hectares, sendo 

que aproximadamente 90% estarão localizados no bioma cerrado. Esses valores 

poderiam ser comportados nas regiões especificadas para a expansão caso esta não 

houvesse nenhuma área de pasto, ou qualquer outra cultura temporária. No entanto, 

supondo que a entrada da cana não ocorresse sobre nenhuma região já ocupada 

pelas atuais culturas, seriam necessários entre 94 e 113 milhões de hectares, muito 

mais do que a área total selecionada (Tabela 41).  

Com um controle deficiente do governo, uma política de estímulo à agricultura através 

de crédito governamental sem critérios ambientais, o cenário B1 oferece riscos tanto 

para o cerrado, onde estariam as plantações de cana, quanto para o bioma 

amazônico, que tenderia a comportar os “vazamentos” por causa de sua facilidade a 
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terras baratas. Supondo que as áreas ocupadas por cana substituíssem as de pasto, e 

estas “migrassem” para a região amazônica, a abertura de novas áreas poderia ser da 

ordem de 25 milhões de hectares47, bem mais que os 14 milhões de hectares 

desmatados na Amazônia no período de agosto de 2005 a agosto de 2006 (INPE, 

2007). 

Pode-se concluir, portanto, que o Cenário de Desenvolvimento B1 gera altos riscos de 

fragmentação e perda de habitats em grandes áreas seja no cerrado pela ação direta 

da cana e/ou pelo remanejamento de culturas, seja no bioma Amazônico, 

principalmente por causa do deslocamento de parte da pecuária e das lavouras 

temporárias, grande parte oriunda das regiões centro-oeste e do estado de Minas 

Gerais. 

Tabela 41 – Área necessária de cana-de-açúcar, pasto e outras culturas nos 
cenários B1 e B2 

  Cenário B1 Cenário B2 

Zonas Área de cana* Área de cana + 
outras culturas Área de cana ** Área de cana + 

outras culturas 
Z01 (MT) 1.136 – 4.870 4.595 – 8.329 1.136 – 1.136 4.595 – 4.595
Z02 (MT) 2.453 – 5.890 4.909 – 8.346 2.263 – 2.263 4.719 – 4.909
Z03 (MT) 2.186 – 6.704 8.200 – 12.718 0 – 2.186 6.014 – 8.200
Z04 (GO – 
sul) 

4.554 – 6.018
10.370 – 11.834

4.554 – 4.554
10.370 – 10.370

Z05 (MS – 
sul) 

5.226 – 5.641
11.831 – 12.246

5.226 – 5.226
11.831- 11.831

Z06 (MS – 
centro) 

3.365 – 5.668
7.276 – 9.579

3.365 – 3.365
7.276 – 7.276

Z07 (MG) 3.260 – 5.147 7.309 – 9.196 3.260 – 3.260 7.309 – 7.276
Z08 (CE; PB; 
RN) 

 1.120 – 1.120 
2.690 – 2.690

1.120 – 1.120
2.690 - 4.079

Z09 (BA; PI; 
MG) 

6.876 – 6.876
14.128 – 14.128

6.876 – 6.876
11.930 – 14.128

Z10 (TO; MA) 2.460 – 2.460 7.514 – 7.514 2.460 – 2.460 7.514 - 8.130
Z11 (TO; GO) 1.441 – 1.979 7.111 – 7.649 1.441 - 1.979 6.708 – 7.111
Z12 (GO – 
centro) 

2.307 - 2.509
7.036 - 7.238

2.509 – 2.509
7.238 - 8.372

SP 1.656 – 2.475 1.656 – 2.475 1.573 – 1.656 1.656 – 1.656
PR 70 – 104 70 - 104 66 - 66 70 - 70

Total 38.312 - 57.259 94.897 – 113.844 32.949 – 34.693 93.059 – 94.897
* O intervalo foi construído de acordo com os limites inferior e superior de produtividade (4.550 litros/ha e 
6.800 litros/ha). Dessa forma, os critérios de alocação da produção ocorreram de acordo com a seguinte 
ordem: Primeiro preenche-se todas as áreas com alta e média produtividade para cana-de-açúcar igual à 
indicação do estudo do UNICAMP (2005). Não sendo suficiente começa-se, pela região centro-sul, a 
preencher a área total do município. Por isso as zonas Z08, Z09, Z10 e Z11, tanto no intervalo inferior 
quanto superior, os valores são iguais ou próximos. 
** O intervalo foi construído de acordo com os limites inferior e superior de produtividade (6.800 litros/ha e 
7.160 litros/ha). 

Fonte: Elaboração Própria 

                                                 
47 A necessidade de espaço é de no máximo 113 milhões. Com uma área total de 88 milhões de hectares, 
isso daria um vazamento (supondo que tudo que está usando o solo ou será mantido na região, ou irá 
para outro lugar) de 25 milhões de hectares.  
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No que tange às oportunidades e riscos associados à biodiversidade no Cenário de 

Desenvolvimento B2, apesar de uma maior participação governamental nos critérios 

alocativos das novas áreas via seus instrumentos de intervenção (crédito, 

zoneamento, seguro agrícola, etc), a grande demanda por áreas para cana continuará 

a pressionar a biodiversidade. Nesse caso, mesmo que o governo consiga atuar de 

forma eficaz, ainda permanecerão os riscos de fragmentação e perda de habitats. No 

entanto, diferentemente do cenário B1, a maior tecnologia na produção de cana e a 

utilização de técnicas de produção consorciada na pecuária, cana, soja ou outros 

grãos poderá diminuir a demanda por áreas pelas outras culturas. Com isso, os riscos 

de fragmentação e perda nos biomas amazônicos e cerrado serão grandes, mas 

menores que em B1. Como pôde ser visto na Tabela 40, o aumento da produtividade 

da cana poderá diminuir até 20 milhões de hectares a demanda por novas terras, em 

relação ao cenário B1. Mesmo assim, o gigantesco volume necessário para atender o 

mercado global de etanol gerará riscos de perda da biodiversidade no cerrado e na 

Amazônia. 

Outra diferença entre os cenários B1 e B2 é que a intensificação da mecanização e 

um controle mais eficaz do governo na conservação das áreas de reserva legal, 

ambas previstas para o cenário B2, gerarão maiores oportunidades para a 

conservação de áreas com remanescentes e corredores ecológicos, sendo positivos 

para conservação da biodiversidade. Por outro lado, essa prática não será uniforme ao 

longo de todo o território, podendo haver muitos casos com o uso intensivo de 

queimadas em função da colheita manual, aumentando os riscos aos remanescentes. 

O grande volume necessário para suprir o mercado tornará viável qualquer tipo de 

empreendimento, seja ele com boas ou péssimas práticas socioambientais. Isso é 

inevitável para os cenários B1 e B2. Nesse sentido, o que se pode extrair dos cenários 

é que ambos geram os riscos de degradação dos dois biomas (cerrado e amazônico).  

No que tange os cenários A1 e A2, as áreas de cana estarão localizadas no mesmo 

lugar delimitado para os cenários B1 e B2, mas com uma menor área ocupada. A 

necessidade de novas áreas diminuirá por volta de 50%.  

Com uma participação mais decisiva do mercado nos critérios alocativos no cenário 

A1, espera-se que grande parte das novas áreas ocupe áreas de pasto, de outras 

culturas e mata nativa. O fenômeno de substituição de lavouras poderá provocar 

realocação de culturas ao longo da própria área escolhida, estimulando a 

intensificação do desmatamento do cerrado nas regiões de entorno da cana. Isso se 

dará pela mesma lógica observada no cenário B1, só que com uma intensidade bem 
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menor. Permanece o risco de “vazamento” para outras regiões, mas em intensidade 

menor que no cenário B1. Contudo, há uma maior possibilidade de que tal dinâmica se 

mantenha basicamente em regiões do cerrado, deixando para o bioma amazônico 

somente alguns casos esporádicos. Como pode ser observado na Tabela 42, o 

cenário A1 demandará entre 20 e 30 milhões de hectares em novas áreas de cana, o 

que corresponde a praticamente toda a área de pecuária das Zonas Prioritárias. 

Portanto, cabe destacar que mesmo em quantidades menores, ainda permanecerão 

grandes riscos à biodiversidade do cerrado. 

Deve-se ressaltar que nas zonas Z04, Z05, Z07 e Z08, a área de cana se manterá em 

patamares preocupantes, com a maioria dos municípios com o IN entre 50% e 100%, 

o que pressiona mais a troca de culturas do que a utilização de áreas de mata nativa, 

podendo esses dois efeitos caminharem juntos. Já nas zonas Z09, Z10 e Z12, que 

terão a maior parte dos seus municípios com o IN acima de 100%, para se manter 

todas as culturas, será necessária a ocupação de áreas com mata nativa. Dessa 

forma, é justamente nessas zonas em que a pressão sobre o cerrado será maior. 

Tabela 42 – Área necessária de cana-de-açúcar, pasto e outras culturas nos 
cenários A1 e A2 

 Cenário A1 Cenário A2 

Zonas Área de cana Área cana + 
outras culturas Área de cana Área cana + 

outras culturas 
Z01 (MT) 875 – 1.307 4.334 – 4.766 831 – 875  4.290 – 4.334
Z02 (MT) - 2.456 -  2.456 
Z03 (MT) - 6.014 -  6.014
Z04 (GO – sul) 2.304 – 3.443 8.120 – 9.259 2.188 – 2.304 8.004 – 8.120
Z05 (MS – sul) 2.304 – 3.443 8.909 – 10.048 2.188 – 2.304 8.793 – 8.909
Z06 (MS – 
centro) 2.187 – 3.269 6.098 – 7.180

2.077 – 2.187 
5.988 – 6.098

Z07 (MG) 1.685 – 2.519 5.734 – 6.568 1.601 – 1.685 5.650 – 5.734
Z08 (CE; PB; 
RN) 437 – 653 2.007 – 2.223 415 – 437  1.985 – 2.007
Z09 (BA; PI; 
MG) 3.937 – 5.884 11.189 – 13.136 3.739 – 3.937  10.991 – 11.189
Z10 (TO; MA) 1.750 – 2.615 6.804 – 7.669 1.662 – 1.750  6.716 – 6.804
Z11 (TO; GO) 1.312 - 1.961 6.982 – 7.631 1.246 – 1.312  6.916 – 6.982
Z12 (GO – 
centro) 1.750 – 2.615 6.479 – 7.344 1.662 – 1.750  6.391 – 6.479

SP 1.656 – 2.475 1.656 – 2.475 1.573 – 1.656 1.573 – 1.656
PR 70 - 104 70 - 104 66 – 70 66 – 70

Total 20.270 – 30.294 76.852 – 86.873 19.251 – 20.270  75.833 – 76.852
* O intervalo foi construído de acordo com os limites inferior e superior de produtividade (4.550 
litros/ha e 6.800 litros/ha). 
** O intervalo foi construído de acordo com os limites inferior e superior de produtividade (6.800 
litros/ha e 7.160 litros/ha). 

Fonte: Elaboração Própria 
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Já para o cenário A2, o uso de instrumentos de estímulo a produções mais 

sustentáveis e com maiores inovações tecnológicas buscando maiores produtividades 

diminuirá a demanda por novas áreas. Além disso, o uso da mecanização sem 

queimadas (prática estimulada pelo governo) poderá propiciar uma maior preservação 

dos remanescentes e até uma criação de corredores ecológicos ao longo de todas as 

áreas ocupadas. Assim como o cenário B2, o uso de produção consorciada pode 

diminuir a demanda por terras por ter intensificado o uso do solo, diminuindo 

drasticamente os vazamentos da pecuária para outras regiões. Nota-se pela análise 

comparativa das tabelas 39 e 41, que as áreas escolhidas para a expansão da cana 

possuem 30 milhões de hectares de pastos utilizados, enquanto que a necessidade de 

áreas para o cenário A2 é de 17 milhões. Nesse caso, os estímulos dos governos para 

projetos de produção consorciada e intensificação da pecuária nessas regiões 

poderão evitar uma migração desse gado para outras regiões, além da possibilidade 

de manter os 10 milhões de hectares de lavouras temporárias. 

No entanto, por causa da extensão das áreas, dificilmente o governo conseguirá ter 

um alto grau de controle sobre elas, mantendo-se os riscos de fragmentação e perda 

dos habitats. 

Cabe ressaltar que, apesar de mencionar a adoção de políticas de estímulo à 

produção consorciada de cana e outras culturas, como a pecuária, não foi possível 

identificar seus efeitos nesse indicador de pressão por causa da não utilização de 

parâmetros de redução de área por causa do uso dessa tecnologia. Com isso, os 

cenários A2 e B2 se tornarão mais conservadores, visto que o uso dessa premissa 

poderá diminuir a pressão sobre os índices. Portanto, para o desenvolvimento de uma 

AAE completa, considera-se a análise dessa tecnologia e seus efeitos sobre esse 

índice determinante para esse fator crítico.  

A fim de apresentar uma análise comparativa entre os cenários sobre o fator crítico 

“Biodiversidade”, empreendeu-se uma avaliação semi-qualitativa com base em notas 

que nada mais são que uma comparação entre os efeitos que cada cenário provocaria 

no fator crítico. A escala utilizada será uma expressão da análise comparativa entre os 

cenários e terá o seguinte aspecto: menor ( - ); intermediário ( - - ); maior ( - - - ) e mais 

importante ( - - - - ). Como pode ser visto na Tabela 43, a avaliação semi-qualitativa 

dos riscos aos fatores críticos demonstrou que o cenário B1 traz grandes 

preocupações para a manutenção da biodiversidade em dois grandes biomas 

brasileiros, o cerrado e a Amazônia. Apesar da atuação governamental mais incisiva, o 

cenário B2 ainda gera grandes riscos em função das grandes extensões de terras para 
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o atendimento do mercado global frente aos cenários A1 e A2. Por outro lado, a ação 

do governo tende a ser mais eficaz quando as metas de produção são menores, como 

é o caso do cenário A2 que tem um efeito bem menor que no cenário A1. 

Tabela 43 – Avaliação dos cenários frente aos componentes do fator crítico 
Biodiversidade 

 Biodiversidade: 
Perda de habitats naturais 

Biodiversidade: Fragmentação de 
habitats naturais contínuos 

 

Balanço Final 

Referência Amazônico: menos significativo (0) 

Cerrado: Menor ( - ) 

Amazônico: menos significativo (0) 

Cerrado: Menor ( - ) 

Menor ( - ) 

A1 Amazônico: Intermediário ( - - ) 

Cerrado: Maior ( - - - ) 

Amazônico: Intermediário ( - - ) 

Cerrado: Maior ( - - - ) 

Maior ( - - -) 

A2 Amazônico: Intermediário ( - - ) 

Cerrado: Maior ( - - - ) 

Amazônico: Intermediário ( - - ) 

Cerrado: Intermediário ( - - ) 

Intermediário  

( - - ) 

B1 Amazônico: Maior ( - - - ) 

Cerrado: Mais importante ( - - - - ) 

Amazônico: Maior ( - - - ) 

Cerrado: Mais importante ( - - - - ) 

Mais importante  

( - - - -) 

B2 Amazônico: Intermediário ( - - ) 

Cerrado: Mais importante ( - - - - ) 

Amazônico: Intermediário ( - - ) 

Cerrado: Mais importante ( - - - - ) 

Maior ( - - - ) 

Fonte: Elaboração Própria 

A análise mais aprofundada da dinâmica de uso do solo nessas regiões produtoras de 

cana deve ser feita em um estudo de AAE completo, principalmente no que tange a 

utilização de mais variantes de cenários que comportem as possibilidades de 

vazamento e de substituição das lavouras. O que foi realizado aqui teve o intuito de 

levantar as questões principais que deverão ser avaliadas, além de mostrar a 

necessidade de um maior grau de precisão. Portanto, é fundamental que a dinâmica 

de substituição seja mais bem avaliada para uma melhor avaliação dos riscos à 

biodiversidade da expansão da cana nessas regiões indicadas.  

4.2.2. Segurança Alimentar 

No Cenário de referência, a expansão da cana continuará a oferecer riscos para a 

manutenção da agricultura familiar, principalmente no interior de São Paulo e Minas 

Gerais. A ameaça de conflitos com essa modalidade de agricultura no curto prazo 

poderá diminuir a oferta de determinados produtos alimentícios, provocando aumento 

nos preços dos alimentos em todos os mercados supridos por eles. Nesse sentido, há 

o risco de queda na qualidade da dieta das camadas sociais com menor poder 

aquisitivo. Isso se repetirá nos centros urbanos próximos ou distantes das regiões 

produtoras. 
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No longo prazo, em resposta ao aumento dos preços dos alimentos, outros produtores 

se sentirão atraídos a produzi-los, chegando a um equilíbrio da curva da oferta com a 

demanda. No entanto, com as informações atuais não há como determinar se esse 

novo preço será relativamente maior que os praticados antes.  

No que tange aos efeitos sobre a segurança alimentar em nível nacional, este cenário 

dificilmente trará riscos para o Brasil em curto e longo prazo, apesar de gerar 

desequilíbrios entre oferta e demanda. 

Nos cenários de desenvolvimento A1 e B1, os riscos (ou ameaças) à agricultura 

familiar nos locais onde se desenvolverá a plantação de cana serão grandes. 

Conforme visto no diagnóstico dos fatores críticos, nas regiões próximas à 

monocultura, as pequenas propriedades podem sofrer mais com os desequilíbrios que 

as monoculturas provocam nos ecossistemas locais, como o aparecimento de pragas 

ou vazamento de queimadas para regiões com hortas, etc. Isso poderá aumentar a 

demanda por agrotóxicos nas roças e nos produtores de alimentos nas proximidades 

das áreas de cana-de-açúcar, pressionando os custos da reprodução da agricultura 

familiar. Como grande parte dos alimentos dos centros urbanos é oriunda das 

pequenas propriedades, as ameaças a essa prática influenciarão diretamente no seu 

abastecimento. A reação seria a “importação” de alimentos de outras regiões 

produtoras, alternativa que pressionará os preços dos alimentos. Cabe destacar que a 

diferença entre o cenário A1 e B1 é a quantidade de cidades e regiões que estarão 

sob esse risco. Nesse sentido, as ameaças verificadas no cenário B1 seriam muito 

mais reais que os presentes no cenário A1. Com uma maior área sob esses efeitos, os 

riscos de colapso no fornecimento de alimento para os centros urbanos periféricos 

poderá crescer exponencialmente. 

Para a análise da Segurança Alimentar também se levou em conta o Índice de 

Necessidade de Área mostrado no item anterior. Para auxiliá-lo desenvolveu-se um 

outro índice de pressão intitulado Índice de Utilização de Área Municipal. Com ele, 

pode-se verificar em quais municípios a área de cana somada às outras lavouras e a 

pecuária, ultrapassa os seus limites físicos. Caso esse patamar ultrapasse a área total, 

há um grande risco de que a entrada da cana diminua substancialmente a área de 

outras lavouras. O Índice de Utilização da Área Municipal e pode ser simplificado na 

fórmula abaixo: 

IUMi = (ACi + AP + ALT + ALP) / AM 
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Onde: 

o IUMi = Índice de Utilização da Área Municipal. Por causa dos intervalos de 

produtividade que levam a intervalos de áreas por cenário, os valores desse 

índice também serão em intervalos fechados; 

o ACi = Área prevista para ser utilizada pela cana no cenário em questão. 

Utilizaram-se nossos intervalos de produtividade para cada cenário; 

o (AP) Área de pasto = Área total de pasto utilizados no momento t=0 (no caso 

utilizamos 2006, com base nas informações preliminares do censo 

agropecuário de 2006); 

o (ALT) Área de lavoura temporária sem cana = Área total de lavouras 

temporárias sem considerar a cana-de-açúcar existente no momento t=0; 

o (ALP) Área de lavoura permanente = Área total de lavouras permanentes 

existente no momento t=0; 

o i = cenário em análise; 

o AM = Área total do município; 

Da mesma forma que para o IN, nos cenários formulados considerou-se que a 

necessidade de área para os outros usos do solo não crescerá ao longo do tempo. Em 

um estudo de AAE completo, aconselha-se a utilização de índices de crescimento 

dessas lavouras para dar uma melhor noção dos conflitos futuros.  

A aplicação do IUM em todos os municípios de acordo com os cenários de 

desenvolvimento pode ser vista na Tabela 44, a seguir: 
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Tabela 44 – Comportamento do Índice de Utilização da Área Municipal (IUM) nos 
cenários de desenvolvimento 

Percentual de municípios A1 A2 B1 B2 

Municípios em que o total 

das áreas de pasto, cana 

e outras lavouras será 

menor que 50% da área 

municipal 

Entre 14% e 

28% 

Entre 28% e 

29% 

Entre 7% e 

9% 

Entre 9% e 

10% 

Municípios em que o total 

das áreas de pasto, cana 

e outras lavouras será 

maior que 50% e menor 

que 80% da área 

municipal 

Entre 30% e 

36% 

Entre 30% e 

31% 

Entre 28% e 

31% 

Entre 31% e 

32% 

Municípios em que o total 

das áreas de pasto, cana 

e outras lavouras será 

maior que 80% e menor 

que 100% da área 

municipal 

Entre 16% e 

20% 

Entre 19% e 

20% 

Entre 17% e 

19% 

Entre 19% e 

20% 

Municípios em que o total 

das áreas de pasto, cana 

e outras lavouras será 

maior que a área 

municipal total 

Entre 22% e 

34% 

Entre 20% e 

21% 

Entre 41% e 

48% 

Entre 40% e 

41% 

Fonte: Elaboração Própria 

As cores na tabela acima determinam a graduação das faixas em que a pressão pelo 

uso do solo entre os diversos cultivos será maior (crescente do verde para o 

vermelho). 

Percebe-se que em todos os cenários haverá uma forte mudança na estrutura 

produtiva dos municípios. Para todos os quatro cenários, entre 40% e 60% dos 

municípios estarão numa faixa em que o somatório de todas as atividades agrícolas 

ocupará acima de 80% de toda a área territorial, ou seja, não haverá área suficiente 

para manter todos os cultivos sem que haja uma produção consorciada ou substituição 

de lavouras. Grande parte dos municípios que estão nessa faixa está localizada nas 

Zonas Prioritárias Z04 (sul de Goiás), Z05 (Sul de MS) e Z07 (triângulo mineiro) que 
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contam com grande presença de lavouras e pecuária, não comportando a entrada de 

grandes áreas de cana sem substituição ou consórcios.  

No que tange os efeitos sobre o fornecimento de alimentos em função dos riscos de 

declínio da produção local, as Zonas Prioritárias com maior vulnerabilidade serão as 

que possuírem uma população com menor poder aquisitivo, como Z09, Z10 e Z11, 

localizadas em regiões com baixos níveis de renda. Um pequeno aumento nos preços 

dos alimentos poderá excluir uma quantidade grande de pessoas. No entanto, no 

cenário B1, todas as Zonas Prioritárias onde ocorrerão as produções possuem grande 

vulnerabilidade a esses efeitos. Cabe assinalar que a omissão do governo frente a 

esse conflito, característica dos cenários A1 e B1, potencializa as ameaças de quebra 

da segurança alimentar local no curto prazo. 

No que diz respeito ao rebatimento dos efeitos na segurança alimentar em nível 

nacional, entende-se que o cenário B1 tem o potencial de ameaçar o equilíbrio 

estrutural no curto prazo para a oferta de produtos, como frutas e legumes. Apesar de 

qualitativamente essa ameaça surgir quase intuitivamente, é fundamental que nos 

estudos completos seja empreendida uma melhor avaliação da magnitude desses 

riscos e qual será sua possível escala de propagação no mercado brasileiro. A 

ameaça é de que haja um desequilíbrio estrutural, com fortes aumentos nos preços 

dos gêneros alimentícios nos principais centros urbanos, mas, ainda, com baixo risco 

de desabastecimento já que as Zonas em que a cana ocupará não são grandes 

centros de produção dessas lavouras48.  

Para os cenários A2 e B2, a evolução tecnológica, o estímulo à sobreposição das 

cadeias produtivas com combinação de lavouras e a manutenção da agricultura 

familiar em Zonas estratégicas, tende a dar uma maior força à agricultura familiar, 

diminuindo os riscos de desabastecimento nos centros urbanos próximos às regiões 

produtoras ou nos grandes centros urbanos brasileiros. Ao utilizar essa estratégia de 

fortalecimento dessa modalidade de agricultura, as ameaças existentes no cenário A2 

tendem a ser mais bem neutralizadas, principalmente por causa do menor volume de 

cana-de-açúcar necessário para atender ao mercado externo. Por outro lado, mesmo 

com as ações de estímulo à manutenção da agricultura familiar, estas podem ser 

insuficientes frente a grande ameaça de ocupação pela cana no cenário B2.  

                                                 
48 Essa conclusão baseia-se no fato de que as áreas de lavoura permanente, responsáveis por 
grande parte dos alimentos de consumo direto, são muito pequenas, de acordo com os dados 
do IBGE. Além disso, grãos como feijão e arroz não são significativos na cesta de produção 
dessas regiões. 
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Quanto aos efeitos em nível nacional, há uma tendência de menores variações da 

oferta de alimentos nos cenários A2 e B2. Nesse caso, os altos riscos para a 

segurança alimentar estarão focados no cenário B2 em função das grandes 

quantidades de área demandadas. 

Muito mais agressivo nos cenários de desenvolvimento, o desequilíbrio nos preços 

continuará a ser o fator determinante no acesso aos alimentos pela população mais 

pobre. Essa camada da sociedade geralmente está na periferia dos centros urbanos 

das áreas selecionadas, ou em áreas rurais muito pobres e será a primeira a sentir 

seus efeitos. A tendência de que após uma alta dos preços nos alimentos haja o re-

equilíbrio entre as curvas de oferta e demanda não é garantia de que esse “novo” 

preço estará em patamar semelhante ao verificado no período anterior à expansão. 

Pelo contrário, há a possibilidade de uma estabilização a patamares muito superiores, 

principalmente nos cenários B1 e B2. 

A Tabela 45 apresenta a avaliação comparativa semi-qualitativa dos cenários 

apresentados frente ao fator crítico “Segurança Alimentar” da mesma forma como foi 

feita no item anterior. Levando-se em conta os indicadores mostrados anteriormente 

tentar-se-á consolidar os riscos ao fator crítico, verificando qual cenário é o pior. 

Como visto anteriormente, o fator determinante é a ameaça da entrada de grandes 

áreas de cana em regiões com produção de alimentos, principalmente afetando a 

agricultura familiar. Nesse sentido, a demanda por gigantescas áreas para a plantação 

de cana será uma ameaça tão grande à agricultura familiar que mesmo com uma 

estratégia governamental de fortalecimento da agricultura familiar, isto poderá ser 

insuficiente para diminuir a vulnerabilidade dessas regiões produtoras. Em resumo, a 

comparação dos cenários B1 com B2 mostra que mesmo com um governo adotando 

medidas que preservem a produção de alimentos, a força do agronegócio do setor 

sucroalcooleiro poderá ser mais forte que o governo, trazendo efeitos negativos 

(Tabela 44). 

Por outro lado, há o sentimento de que uma estratégia de estímulo à agricultura 

familiar e combinação de lavouras poderá surtir um melhor efeito nos cenários A1 e 

A2. Nesse caso, a diminuição dos riscos à segurança alimentar ainda pode ser 

gerenciável. Isso é explicável pela menor ameaça do agronegócio da cana, que 

tenderá a “facilitar” a estratégia vista no cenário A2. 
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Tabela 45 – Avaliação dos cenários frente aos componentes do fator crítico 
Biodiversidade 

 Risco Segurança Alimentar 
 

Balanço Final 

Referência Local: Menor ( - ) 

Nacional: Menos significativo ( 0 ) 

Menor ( - )  

A1 Local: grande ( - - - ) 

Nacional: Menor ( - ) 

Intermediário ( - - ) 

A2 Local: pequeno ( - ) 

Nacional: Menor ( - ) 
Menor ( - ) 

B1 Local: Mais significativo ( - - - - ) 

Nacional: Maior ( - - - ) 

Mais significativo ( - - - - ) 

B2 Local: Maior ( - - - ) 

Nacional: Intermediário ( - - ) 
Maior ( - - - ) 

Fonte: Elaboração Própria 

A avaliação dos possíveis desdobramentos sobre a segurança alimentar em nível 

nacional necessita de maiores estudos sobre como alterações nos preços dos 

alimentos influenciam o equilíbrio do mercado brasileiro. Também há a necessidade 

de um maior aprofundamento sobre as hipóteses de substituição de áreas de uso da 

agricultura familiar e sua possível substituição por áreas de cana. Isso só será feito 

mediante a definição da localização geográfica das novas usinas e seu raio de 

influência. A partir disso, poderão ser identificados áreas com maiores riscos para a 

agricultura familiar e produção de alimentos. 

Apesar das limitações impostas por uma avaliação preliminar, esta pôde produzir um 

referencial qualitativo, com alguns indicadores sobre como se comportarão os cenários 

frente ao fator crítico segurança alimentar nas regiões onde haverá produção de 

alimentos e também seus efeitos em termos nacionais. Dessa forma, o arcabouço 

inicial para a avaliação desse fator crítico já pôde ser identificado e seu maior 

aprofundamento deve ser realizado em um estudo completo de Avaliação Ambiental 

Estratégica. 

4.2.3. Avaliação dos efeitos no clima global 

A avaliação dos efeitos do aumento da produção e consumo de etanol no clima global 

terá como base o potencial de redução de emissões de GEE frente aos combustíveis 

usados no cenário de referência.  

Como o objetivo da avaliação é identificar qualitativamente as forças e oportunidades 

que cada estratégia poderá desempenhar frente a cada fator crítico, buscou-se 
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simplificar ao máximo os cálculos de emissões, utilizando a metodologia Top-down, já 

adotada pelos países em seus inventários de emissão (IPCC, 2007).  

Adotou-se o conceito de fator de emissões evitadas líquidas que referem-se às 

emissões evitadas de GEE caso houvesse a sua substituição pelo etanol. Em seu 

estudo mais recente, MACEDO (2004) mostra que em todo o ciclo de vida do etanol, a 

produção desse combustível seria responsável por emissões da ordem de 34 kg CO2 

eq. /tonelada de cana. Contabilizando as emissões evitadas da gasolina por causa do 

uso do etanol, os valores líquidos por cada m3 de etanol utilizado são os especificados 

na Tabela 46 abaixo: 

Tabela 46 – Fatores de emissão líquidos sem considerar excedentes da co-
geração (tCO2 eq./m³) 

Tipos de etanol Referência, A1 e B1 A2 e B2 
Anidro 2,5 2,4 
Hidratado 1,6 1,6 

Fonte: Elaboração Própria 

Como o perfil tecnológico da expansão do etanol varia entre os cenários, 

convencionou-se a adoção de dois perfis que serão traduzidos em suas emissões e 

que foram baseados em MACEDO (2004)49: o primeiro deve ser considerado como 

uma manutenção das médias atuais das usinas instaladas na região centro-sul, e que 

se refletirá nos cenários de Referência, de Desenvolvimento A1 e B1. Já para os 

Cenários de Desenvolvimento A2 e B2, traduzindo sua estratégia de uma maior 

eficiência no uso dos recursos naturais com práticas mais intensivas em tecnologia 

estimuladas por uma política específica para essas questões, optou-se por utilizar 

parâmetros mais eficientes. Dessa forma, os fatores de emissão serão:  

Para o cálculo das emissões, assumiu-se que a divisão do consumo interno entre 

etanol anidro e hidratado para todos os cenários se dará na mesma proporção que foi 

observada na safra 2006/2007, ou seja, 43,61% para anidro e 56,39% para hidratado. 

Além disso, adotou-se que todas as exportações serão de etanol anidro.   

No que tange os processos de co-geração, os cenários estarão baseados em duas 

configurações, uma com a adoção de uma tecnologia pouco eficiente e outra com 

grande eficiência, inclusive com utilização de parte da palha oriunda da colheita 
                                                 
49 Para maiores detalhes sobre os parâmetros utilizados por MACEDO (2004), verificar os 
anexos I, II e III do trabalho referenciado. 
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mecanizada. Na Tabela 47 estão discriminadas as principais diferenças de 

configuração dos processos de co-geração: 

Tabela 47 – Configurações gerais dos processos de co-geração para os cenários  

Configurações Itens do processo de Co-geração Referência, A1 e B1 Cenários A2 e B2 
Operação Na safra Todo o ano 
Sistemas – turbina a vapor de Contra-pressão Extração-condensação 
Caldeiras 62 bar / 470ºC 82 bar / 480ºC 
Demanda de vapor de processo 500 Kg/t cana 280 Kg/t cana 
Biomassa empregada Bagaço Bagaço e palha 
Potência mecânica (kWh/t cana) 14 14 
Eficiência (%) gerador de vapor 83 87 
Excedente bagaço (%)/ demanda 
palha 

4,7 / 0,0 0,0 / 40,0 

Fonte: WALTER (2007) 

Com essas configurações principais, estima-se que haja um excedente de energia 

exportável de 49,7 kWh/t de cana para os cenários de Referência, A1 e B1, e um 

excedente de 143,5 kWh/t de cana para os cenários A2 e B2. Cabe lembrar que esses 

valores correspondem ao período de um ano safra. 

Para o cálculo das emissões evitadas pela energia gerada nos processos de 

cogeração, utilizou-se como fator de emissão da energia gerada para a rede 

interligada e isolada os valores estipulados50 pelo Operador Nacional do Sistema 

(ONS), cujas estimativas são utilizadas nos cálculos de emissões de projetos 

postulantes ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo previsto no Protocolo de 

Quioto. A metodologia utilizada deve ser considerada conservadora e foi aprovada 

pela Comissão Executiva para a avaliação das metodologias postulantes. Para a 

energia consumida entre os anos de 2004-2006 nas regiões Sul, Sudeste e Centro-

oeste, utilizou-se o valor de 0.283 ton CO2 / MWh, enquanto que para as regiões 

Nordeste e Norte, o valor foi de 0,136 ton CO2 / MWh. Dessa forma, separou-se a 

geração nessas regiões e aplicou-se o fator multiplicador.  

O valor final das emissões evitadas é em relação ao Cenário de Referência estipulado 

para a AAE, que está considerando a geração de 18.710 GWh de energia em 

cogeração e que está substituindo 32.000.000 de litros de gasolina que estão 

                                                 
50 Está em curso uma discussão na ONS focada em possiveis alteracoes dos fatores utilizados, 
com a utilização de valores diferenciados para as regiões Sul, Sudeste/Centro-oeste, Nordeste 
e Norte.  
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substituindo 70 Mt CO2 eq / ano. O resultado das emissões evitadas pode ser visto no 

Figura 22 a seguir:  
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Figura 22 – Emissões totais evitadas, em 2025, por cenários em relação ao 
Cenário de Referência 
Fonte: Elaboração Própria 

A projeção das emissões mostra em todos os cenários de desenvolvimento há uma 

grande oportunidade para contribuição com as mitigações das emissões de GEE, 

reafirmando a importância estratégica do etanol. Segundo estimativas do IPCC (KAHN 

RIBEIRO et al., 2007), em 2030 o setor de transportes como um todo (aviões, carros 

leves, veículos de carga, etc) emitirá, no ano, cerca de 8.000 Mt CO2 eq. Caso isto se 

concretize, o cenário B2 poderia ser responsável pela mitigação de 6,4% de todas as 

emissões do setor a nível mundial. 

Cabe ressaltar que o governo terá papel fundamental na maximização das emissões 

evitadas, isto porque a adoção de tecnologias de co-geração mais eficientes poderá 

aumentar significativamente seu potencial de redução. Enquanto nos cenários A1 e B1 

a co-geração é responsável por somente 6% do total de gases mitigados, nos cenários 

A2 e B2, esse valor poderá chegar a 18%. 
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Tabela 48 - Avaliação dos cenários frente ao fator crítico Clima Global 

 Clima Global 
 

Referência Menor (+) 

A1 Intermediário (++) 

A2 Intermediário (++) 
B1 Maior (+++) 

B2 Mais significativo (++++) 

Fonte: Elaboração Própria 

A análise semi-qualitativa mostrada na Tabela 47 nos mostra que o consumo de etanol 

como combustível líquido ainda é o determinante para a estratégia de mitigação das 

emissões de GEE em nível mundial. No entanto, ela nos também nos mostra que o 

estímulo governamental para o aproveitamento dos resíduos da cana, principalmente 

o bagaço e a palha, para a produção de energia pela co-geração poderá potencializar 

ainda mais essa oportunidade.  

4.2.4. Benefícios para a Segurança Energética 

Cabe ressaltar que a entrada de tecnologias mais eficientes para a co-geração 

depende totalmente das ações de estímulo do governo, previstas nos cenários A2 e 

B2, como a promoção de leilões de energia junto aos usineiros ou através de 

estímulos a remoção de barreiras não financeiras junto ao setor, como a promoção de 

parcerias de empresas de energia com os usineiros. 

Outro ponto que merece ganhar destaque é o potencial energético que o 

desenvolvimento da co-geração tem. Como uma demanda crescente de energia, 

qualquer solução que consiga aumentar a oferta à rede interligada deve ser encarada 

como uma alternativa estratégica de fundamental importância. Mesmo se o governo 

não atuar de forma decisiva, há a possibilidade de que no cenário A1 sejam 

incorporados à rede uma potência de aproximadamente 15 GW que, com uma ação 

mais efetiva de promoção dessas alternativas energéticas, poderá ser transformado 

em 27 GW. Quando verificamos nos cenários B1 e B2, esses valores saltam para 22 

GW e 40 GW respectivamente. A título de comparação, a usina de Itaipu possui 

atualmente 20 unidades geradoras de 700 MW cada, totalizando 14 GW de potência 

instalada. Isso equivale a dizer que a ação do governo no estímulo à co-geração 

poderá gerar do cenário A1 para o A2 cerca de meia Itaipu, e do cenário B1 para B2 

aproximadamente uma nova hidrelétrica de Itaipu. 
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O olhar mais aprofundado sobre os cenários nos mostra que apesar da mitigação ser 

muito pequena se comparado com o que é mitigado de GEE pelo uso direto do etanol, 

como foi visto no item anterior, o ganho para a segurança energética do Brasil, que 

diminuirá a necessidade de ampliar outras fontes, será relevante. Nesse sentido, 

sugere-se que se inclua como fator crítico para a tomada de decisão os efeitos sobre a 

“Segurança Energética” em nível nacional. 

4.2.5. Avaliação dos efeitos na qualidade e suprimento de água 

Como fora identificado no diagnóstico dos fatores críticos para o desenvolvimento da 

cana, a disponibilidade de água é condicionante para o crescimento da produção de 

etanol seja na fase agrícola ou na fase industrial. Apesar da grande disponibilidade a 

nível nacional, o estabelecimento de grandes pólos de etanol, com a instalação de 

várias usinas, aumenta o risco de conflitos entre os diversos usos, caso não ocorra um 

dimensionamento prévio de todas as demandas já estabelecidas e futuras. 

A expansão ocorrida no cenário de referência tende a saturar ainda mais as bacias 

localizadas no interior de São Paulo, visto que nessa região há uma tendência de piora 

tanto na qualidade quanto na quantidade de água. Somado às pressões oriundas do 

etanol, se mantidos os baixos índices de tratamento de esgoto, serão intensificadas as 

fragilidades da região a um maior uso da água. 

Nos cenários de desenvolvimento, a tecnologia poderá amenizar a demanda por água 

do setor sucroalcooleiro, mas o determinante será a quantidade de etanol produzida. 

Isto porque a necessidade de uma maior Zona para expansão, deslocando a produção 

para regiões em que o clima e as chuvas não serão suficientes para manter níveis de 

produtividade satisfatórios. Nesse sentido, existe uma ameaça de que aumente a 

intensidade da irrigação na fase agrícola e que tal tendência ocorra em regiões com 

maior estresse hídrico. Isso poderá ser visto nos cenários de Desenvolvimento B1 e 

B2. Mesmo com o uso intensivo de tecnologia, ainda permanecerão incertos os seus 

limites. Além de condicionante para o setor sucroalcooleiro, nessas regiões a água 

também é condicionante para a reprodução dos hábitos locais podendo, ao longo do 

tempo, desenvolver conflitos pelo uso da água.  

No que tange os cenários de desenvolvimento A1 e A2, a necessidade de irrigação 

tende a ser menor porque as áreas com altas produtividades sem a necessidade de 

irrigação aparentemente são suficientes para as novas áreas demandadas. No 
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entanto, permanecerá o risco de que grandes quantidades de usinas concentradas 

interfiram na disponibilidade de água nas regiões onde será processado o etanol. 

A título de exemplo, considerando que as usinas nos cenários de Referência, A1 e B1 

tenham um consumo médio 0.92 m3 / ton de cana e os cenários A2 e B2 tenham uma 

melhora de 30%, ou seja, 0.64 m3 / ton de cana, o consumo total estimado para a safra 

de 2024/2025 e demonstrado na Tabela 49, a seguir: 

Tabela 49 – Volume de consumo de água estimado 

Cenários Quantidade produzida (M ton) Consumo total estimado (M m3) 

Referência 376 346 

A1 1.438 1.323 

A2 1.366 880 

B1 2.588 2.381 

B2 2.458 1.583 

Fonte: Elaboração Própria 

De acordo com os volumes de água necessária por tonelada de cana, durante o 

funcionamento51 das usinas e destilarias espera-se que a demanda de água por 

cenário será: 26 m3/s (Referência), 102 m3/s (A1), 67 m3/s (A2), 183 m3/s (B1) e 122 

m3/s (B2). Como base de comparação, a vazão de retirada (em 2004) da maior bacia 

hidrográfica produtora de etanol, a do Paraná, é de 189 m3/s (UNICAMP, 2005). Ou 

seja, nos piores cenários a retirada de água para consumo na fase industrial será 

próxima ao atual consumo da bacia do Paraná. 

Cabe destacar que de geradora de conflitos, a disponibilidade hídrica também deve 

ser encarada como uma condicionante à expansão da produção e seu beneficiamento. 

Na Avaliação Ambiental Estratégica preliminar, não foi feita a avaliação da magnitude 

dos impactos para a disponibilidade hídrica na expansão da cana nos diversos 

cenários. No entanto, indica-se que a AAE completa deve realizar estudos sobre a 

disponibilidade hídrica para a irrigação e para a fase industrial. Nesse diagnóstico 

deverão ser levados em conta os diversos usos, seus riscos e oportunidades para as 

micro bacias em que a produção estará inserida. Além disso, a cumulatividade da 

instalação de inúmeras destilarias tenderá a ameaçar bacias mais frágeis do ponto de 

vista da disponibilidade hídrica. Os cenários de grande produção nos mostram que, 

                                                 
51 Supõe-se que em todos os cenários as usinas e destilarias funcionem 180 dias por safra e 12 
horas pode dia. 
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além da disponibilidade de solos agrícolas para a expansão de grandes produções de 

cana, a disponibilidade hídrica é um forte condicionante para o setor sucroalcooleiro. 

Como indicador poderá ser usada uma relação entre a captação total necessária para 

a produção de etanol e a vazão disponível nos rios ou lençóis subterrâneos. Também 

poderão ser usados indicadores que relacionem a necessidade de água para as fases 

agrícolas e industriais e a vazão outorgada da bacia. Com isso, poderá ser feita uma 

relação entre disponibilidade e usos concorrentes, podendo antecipar conflitos e atuar 

com ações proibitivas ou limitantes no uso de água. 

Outro fator preocupante é o aumento no risco de acidentes com resíduos da fase 

agrícola e industrial da cana-de-açúcar. Com o crescimento da produção da cana a 

patamares muito elevados, também aumentará a produção de resíduos. O destaque 

deve ser dado, novamente, aos cenários B1 e B2 em que, mantendo o uso de 

tecnologias atuais, os riscos de contaminação de rios e lençóis subterrâneos serão 

muito maiores. No entanto, há a possibilidade de que essas tecnologias entrem em um 

ciclo de contra-produtividade em que, quanto mais resíduos, menor será sua 

capacidade de achar um destino para seus insumos. Com efeito, o uso da fertirrigação 

da vinhaça parece ser insuficiente frente ao volume de resíduo produzido, pois 

atualmente já há menção de casos em que existem sobras de vinhaça.  

No cenário B2, novas práticas tendem a gerar maiores oportunidades para o seu 

reaproveitamento pela utilização da vinhaça por novas tecnologias, como a 

transformação em biogás e sua utilização energética. Nesse sentido, o aumento 

agressivo da produção deverá ser acompanhado de uma solução para o aumento dos 

resíduos, do contrário poderá inviabilizar o crescimento da produção. 

A ameaça de contaminação dos aqüíferos subterrâneos e corpos d’água superficiais 

por acidentes devidos à disposição inadequada desses resíduos poderá aumentar os 

conflitos de uso da água devido ao abastecimento humano e a inviabilidade dos 

diversos usos locais, como a pesca e a manutenção dos ecossistemas locais. 

Como propostas para indicadores de acompanhamento, pode-se usar o percentual de 

vinhaça reaproveitada no processo produtivo, englobando o seu uso na fertirrigação 

e/ou na produção de biogás, além de indicadores de qualidade da água, como DBO. 

Outros resíduos também devem ser acompanhados, como a torta de filtro e também 

necessitarão de indicadores de reuso. 
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4.2.6. Avaliação dos efeitos nos solos 

No que tange os riscos de degradação dos solos agrícolas, as plantações de cana-de-

açúcar podem ser importantes para a recuperação de solos agrícolas, já que 

comparado com pastos e outras lavouras, a cana é uma das que tem o menor índice 

de perda de solo. No entanto, tudo dependerá das práticas utilizadas que podem ser 

mais ou menos degradantes. Deve-se ressaltar que a lógica de que grandes preços no 

produto estimulam produtores com práticas boas ou ruins de produção do combustível 

também pode ser estendida aos solos. Dessa forma, um estudo de AAE completo 

deverá levar em consideração os riscos e oportunidades frente aos solos agrícolas. É 

sabido que os índices de perda de solos podem variar de acordo com os terrenos 

utilizados que, dependendo da região, podem causar maiores danos. Dessa forma, 

critérios alocativos em função das características de fragilidade dos solos agrícolas 

deverão ser avaliados através de índices de perda de solos em função das regiões, e 

não somente os médios. 

Sugere-se para a proposta metodológica a adoção de indicadores de perda de solo, 

ocupação de margens de rios e áreas com grande declividade para a avaliação das 

pressões que a expansão do etanol poderá causar nos solos agrícolas. 

4.2.7. Geração de Emprego e Renda 

Um dos fatores críticos mais importantes a ser avaliado pela AAE será os riscos e 

oportunidades sobre a geração de emprego e renda e seus efeitos sociais nas regiões 

produtoras e vizinhas a grandes produções. 

Como pôde ser verificada no capítulo 3, a tendência de concentração da produção de 

cana-de-açúcar no interior de São Paulo que vêm provocando inúmeros impactos 

sociais oriundos da prática da monocultura poderá ser replicada a outras regiões 

brasileiras. De acordo com os volumes previstos nos cenários de desenvolvimento, há 

riscos de que a concentração fundiária aconteça em escala nacional. Apesar da 

maioria das regiões de expansão estar em locais onde já existe uma pratica 

concentradora por causa do agronegócio, principalmente na região centro-sul, esse 

efeito poderá ser potencializado com a entrada da cana. A dinâmica verificada no 

diagnóstico anterior poderá ser mantida principalmente nos cenários de 

desenvolvimento A1 e B1. As altas rentabilidades da produção da cana podem seduzir 

inúmeros pequenos produtores a arrendar suas terras como forma de retirar uma 

maior rentabilidade com menores esforços. O resultado disso já foi destacado no fator 
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crítico Segurança Alimentar, onde os pequenos produtores começam a migrar suas 

produções para a cana, prejudicando o abastecimento dos centros urbanos mais 

próximos. Paralelamente, conforme visto em regiões do interior de SP, as famílias que 

antes moravam em suas fazendas poderão migrar para as cidades, visto que não 

precisam trabalhar em suas terras com a rentabilidade garantida pelas usinas. Com 

isso, há o risco de aceleração do processo de urbanização da população desses 

municípios. Considerando que a cana estará presente em mais de 400 municípios, a 

tendência de urbanização da população brasileira crescerá.  

Outro fator que ha de corroborar com o crescimento das populações urbanas é a 

atração de mão-de-obra para trabalhos no corte da cana-de-açúcar. O crescimento de 

cana nos volumes previstos nos cenários de desenvolvimento gerará, de acordo com 

UNICAMP (2005) cerca de 5 milhões de empregos em toda a cadeia produtiva da 

cana para os cenários A1 e A2. Apesar da mecanização parcial da colheita, prevista 

para os cenários A1 e B1, o contingente de trabalhadores para empregos sazonais 

será gigantesco, atraindo para as 12 regiões de expansão um número grande de 

trabalhadores. A sazonalidade dos empregos colaborará para o inchamento das 

cidades próximas, aumentando o processo de urbanização desses municípios. Nesse 

caso, diferente dos arrendatários que migram para as cidades com maior poder de 

compra, os trabalhadores da cana, com baixo poder aquisitivo, tenderão a ocupar as 

periferias das cidades, podendo fomentar o processo de favelização. A pressão sobre 

os serviços públicos poderá deixar essas cidades com sérios problemas sociais. 

Cabe destacar que a descentralização da produção de álcool do Centro-Sul 

(permanecendo como o principal, mas com maior participação do Norte-Nordeste) 

gera a oportunidade de deslocar o eixo da migração da cana para regiões menos 

povoadas, como Maranhão, Piauí, Bahia, Tocantins e Goiás. Isso gera oportunidade 

de diminuir a pressão de emprego nos centros urbanos tradicionais, como Rio, e São 

Paulo, e regiões agrícolas tradicionais, como interior de SP.  

Apesar de um grande volume de empregos gerados, em todos os cenários esses 

empregos continuarão com baixa qualidade. Novamente, os preços atrativos para o 

etanol justificarão a entrada de usinas com boas e péssimas relações trabalhistas. O 

gigantismo e a capilaridade da produção dificultará a fiscalização das normas 

trabalhistas, podendo aumentar os casos de abuso dos trabalhadores. Isso será 

predominante nos cenários de desenvolvimento A1 e B1. Além disso, a informalidade 

continuará sendo de difícil coibição. Se atualmente com a produção concentrada em 

SP ainda existem 20% de todos os trabalhadores sem carteira assinada, dificilmente 
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com a expansão da produção pelo Brasil o governo terá capacidade de fiscalizar essa 

irregularidade. 

Para os cenários A2 e B2, a necessidade de práticas adequadas para que a produção 

seja ambientalmente correta fará com que o abuso de trabalhadores seja bem menor 

que nos outros cenários, pois a fiscalização será auxiliada pelos compradores, que 

exigirão boas práticas trabalhistas.    

Destaca-se que os impactos do crescimento da produção de etanol tende a afetar toda 

a economia brasileira. Conforme cálculos realizados por UNICAMP (2005) para os 

cenários de substituição de 5% da gasolina mundial por etanol, o PIB brasileiro teria 

um crescimento de 11,8%, de acordo com o modelo insumo-produto. Esse valor 

assemelha-se a participação do estado do Rio de Janeiro no PIB nacional em 2005, 

que era de 12.7%. Além disso, os efeitos no crescimento de pessoas ocupadas seriam 

de 8%, chegando a cinco milhões de empregos gerados.   

A utilização dessa metodologia pode ser avançada na AAE, necessitando de estudos 

econômicos mais específicos de acordo com as regiões de expansão, visto que nem 

sempre as médias nacionais podem ser aplicadas para regiões específicas no Brasil. 

Além disso, devem ser verificados os reais ganhos de arrecadação para as 

municipalidades, através de indicadores de receita municipal, visto que em nível 

estadual sabe-se que poderá haver grande crescimento nas receitas. Outro efeito que 

deve ser investigado é seu efeito sobre a renda local. Para isso, indicadores de renda 

desagregados podem ser utilizados, diferenciando as populações urbanas e rurais. 

Um ponto que também precisa ser investigado são os efeitos que a mecanização da 

lavoura pode provocar no potencial de geração de empregos do setor e seus efeitos 

sobre a renda. Propõe-se a adoção de indicadores que relacionem a difusão da 

mecanização e seus impactos na geração de empregos para melhor entender o trade-

off entre diminuição de empregos e possíveis aumentos na renda dos trabalhadores. 

O dimensionamento dessas pressões não será feito na dissertação por necessitar de 

dados mais específicos. No entanto, recomenda-se que a Avaliação Ambiental 

Estratégica não se limite aos efeitos sobre a geração de empregos (diretos e 

indiretos), mas também nos efeitos da expansão nas cidades (infra-estrutura e 

qualidade de vida), nos fluxos migratórios, na estrutura fundiária das áreas rurais, na 

arrecadação fiscal, na renda local, etc. Portanto, a análise social deverá ser mais 
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ampla, com a inclusão desses fatores críticos em um diagnóstico mais detalhado a ser 

empreendido pela AAE. 
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA UMA AVALIAÇÃO 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA DA EXPANSÃO DA OFERTA DE ETANOL  

5.1 Conclusões da Avaliação Ambiental Estratégica Preliminar 

O Capítulo I mostrou que desde a criação do PROÁLCOOL, diversos avanços 

tecnológicos permitiram enfrentar problemas ambientais, principalmente em função 

dos ganhos econômicos que trouxeram para os produtores. Um caso citado foi a 

adoção da fertirrigação como técnica de reaproveitamento da vinhaça que diminui os 

custos de produção do combustível e acabou com o seu descarte in natura, 

considerado um dos principais problemas ambientais decorrentes da produção de 

etanol no Brasil. No entanto, apesar da evolução tecnológica, problemas ambientais e 

sociais ainda persistem, como a utilização da queimada para o corte da cana, práticas 

frágeis de relações trabalhistas e geração de empregos degradantes. É justamente 

nessas deficiências que os questionamentos nacionais e internacionais sobre a 

sustentabilidade da produção de etanol no Brasil se apóiam, mesmo que esses sejam 

utilizados como justificativa para a manutenção de políticas protecionistas.  

No Capítulo II a análise da aplicação do instrumento da AAE mostra que ele possibilita 

a antecipação e a resolução de potenciais conflitos ligados ao uso racional dos 

recursos ambientais. Com ele há a possibilidade de aplicar o conceito de 

transversalidade já definido como prioridade da Política Ambiental brasileira, 

considerando as possíveis implicações ambientais, positivas ou negativas, associadas 

às políticas antes de sua tomada de decisão. 

Das experiências em outros setores da economia, o que se verifica é que quando o 

país que realiza a AAE possui forte estrutura de planejamento governamental, o 

instrumento consegue atingir plenamente seu objetivo de subsidiar o processo de 

tomada de decisão. Mesmo não possuindo uma estrutura receptiva, o instrumento 

consegue identificar as lacunas de governança no setor público, abrindo caminho para 

a estruturação de práticas de planejamento público setorial. 

No que tange a aplicação do instrumento no setor agrícola, observou-se que essa é 

uma prática recente em todo o mundo e, por isso, sua metodologia está sujeita a 

adaptações e aprimoramentos, de acordo com a disseminação do instrumento. Nos 

casos retratados, houve enorme dificuldade para analisar os impactos estratégicos em 

função da falta de foco para análise. Isso acontece porque as ferramentas que a 
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agricultura tem para concretizar sua política não têm a característica de intervenções 

diretas, mas sim de estímulo aos produtores. 

Outro ponto que merece destaque é que as experiências internacionais da AAE na 

agricultura possuíam grande grau de incerteza porque sua avaliação de impactos não 

possuía um foco definido, além de estar baseada nos critérios de julgamento dos 

consultores. Por outro lado, os benefícios encontrados foram: Compreensão do 

contexto político e legal que relacione a agricultura com a conservação dos recursos 

naturais; identificação das incertezas; oportunidades para rever as fronteiras de 

expansão da agricultura, visando atender os múltiplos interesses, tanto comerciais, 

quanto de desenvolvimento local e conservação do meio ambiente; fornecimento de 

informações prévias para as etapas dos Estudos de Impacto Ambiental; criação de 

oportunidades para medidas de mitigação para o sobre-uso dos recursos naturais.  

A respeito do Capítulo II, conclui-se que a AAE tem potencial para contribuir para 

atenuar os conflitos entre os objetivos traçados pelo governo para a sustentabilidade 

das atividades de agroenergia e o desenvolvimento de um novo ciclo do etanol, de 

forma a aumentar sua sustentabilidade ambiental.  

Nos capítulos III e IV aplicou-se o instrumento da Avaliação Ambiental Estratégica em 

nível preliminar para a expansão do etanol no Brasil. Nele as principais questões 

sociais e ambientais foram avaliadas de onde foram extraídos os fatores críticos, ou 

seja, os pontos considerados prioritários que foram incluídos na proposta 

metodológica de uma AAE completa. Os fatores críticos escolhidos no Capítulo III 

foram: conservação da biodiversidade; garantia da segurança alimentar; mudanças 

climáticas globais; segurança energética; qualidade e suprimento de água; processos 

erosivos; qualidade do ar local; e geração de emprego e renda.  

Apesar de atualmente a concentração da produção não provocar pressões sobre a 

biodiversidade, a análise dos cenários com base no Indicador de Necessidade de Área 

mostra que a expansão da cana gera riscos de desmatamento tanto no cerrado quanto 

no bioma amazônico. A pressão na Amazônia ocorrerá principalmente em função da 

expulsão da soja e da pecuária nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul para a 

entrada da cana, migrando essas produções para a área de expansão da fronteira 

agrícola. 

Ao analisar os cenários de expansão da produção de etanol em função do fator crítico 

conservação da biodiversidade concluiu-se que este poderá ser relevante com a 
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expansão da forma como foi cenarizada. Para a análise das pressões da expansão 

frente às áreas de mata nativa, criou-se o Índice de Necessidade de Área (IN) que é a 

quociente entre disponibilidade de terras agrícolas já ocupadas e a área necessária 

para a expansão da cana-de-açúcar. Com ele foi possível quantificar quais os 

municípios poderiam sofrer as maiores pressões para a ocupação de áreas de mata 

nativa. Quanto mais próximo de 1,00 o IN do município estiver, maior será a pressão 

para a ocupação de áreas de mata nativa. No caso do IN ultrapassar 1,00, a pressão 

por desmatamento será ainda maior, visto que mesmo ocupando todas as áreas 

disponíveis para a agricultura, ainda não será suficiente para atender a demanda.    

No Cenário de Referência, como a expansão das áreas se dará em locais onde o setor 

agropecuário e, principalmente o sucroalcooleiro, é bem consolidado, dificilmente 

ocorrerá substituição de matas nativas por cana. No entanto, os deslocamentos de 

culturas, como a pecuária e as lavouras, poderão ocorrer para outras regiões, 

principalmente no Centro-oeste, aumentando, assim, o desmatamento.  

No que tange os cenários de desenvolvimento (A1, A2, B1 e B2), o que se viu é que 

quanto maior é a quantidade de etanol produzida, pior se torna o IN. No Cenário de 

Desenvolvimento B1, cerca de 90% de todos os municípios das Zonas Prioritárias 

estão com o IN maior que 0,5. Para os outros cenários foram encontrados os 

seguintes resultados: Cenário de Desenvolvimento A1, entre 44% e 77%; Cenário de 

Desenvolvimento A2, entre 40% e 45%; Cenário de Desenvolvimento B2, cerca de 

80%. A análise desses números indica que mesmo com políticas de estímulo ao uso 

de tecnologias e práticas ambientalmente mais amigáveis, alguns municípios não 

suportam a entrada maciça de cana, como ocorre nos cenários de desenvolvimento 

B1 e B2, levando a fortes pressões tanto de substituição de culturas, quanto a 

fragmentação e perda de habitat nas regiões produtoras. Por outro lado, a eficácia de 

políticas públicas que estimulem o aumento da produtividade das áreas de cana gera 

resultados satisfatórios, principalmente no Cenário de Desenvolvimento A2, que 

consegue manter um número significativo de municípios (entre 56% e 60%) na faixa 

com o IN menor que 0,5. Por fim, inegavelmente, o Cenário de Desenvolvimento B1 

deve ser considerado crítico visto que a amplitude de sua ocupação tomará 

praticamente todas as Zonas Prioritárias, gerando um severo risco de alteração nas 

condições do cerrado. 

Outro fato importante que deve ser retirado da análise é que os impactos sobre a 

biodiversidade podem ocorrer fora das fronteiras das áreas de produção por causa dos 

chamados “vazamentos”. Os vazamentos ocorrem porque a cana-de-açúcar poderá 
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deslocar grandes áreas de produção de grãos e da pecuária para outras regiões. 

Nesse sentido, esses vazamentos poderão ocorrer em direção ao arco do 

desmatamento, contribuindo para uma maior perda da biodiversidade na Amazônia. 

Supondo que as áreas ocupadas por cana no Cenário de Desenvolvimento B1 

substituíssem as de pasto, e estas “migrassem” para a área da Amazônia Legal, a 

abertura de novas áreas poderia ser da ordem de 25 milhões de hectares, bem mais 

que os 14 milhões de hectares desmatados na Amazônia no período de agosto de 

2005 e agosto de 2006. 

Concluiu-se, portanto, que a expansão da cana-de-açúcar nos moldes dos cenários 

propostos pode gerar grandes impactos de perda da biodiversidade no Cerrado, não 

se restringindo a ele já que, dependendo da quantidade de produção exigida, os 

impactos poderão ocorrer no bioma Amazônico. De forma comparativa, os cenários 

escolhidos ficam na seguinte ordem (crescente em pressão para a perda da 

Biodiverdisdade): Cenário de Referência, Cenário de Desenvolvimento A2, Cenário de 

Desenvolvimento A1, Cenário de Desenvolvimento B2 e Cenário de Desenvolvimento 

B1. Dessa forma, recomenda-se a inclusão e o aprofundamento da análise do fator 

crítico Conservação da Biodiversidade na proposta metodológica para um estudo 

completo de AAE da expansão da produção do Etanol no Brasil. 

No que tange a analise dos cenários de expansão da produção de etanol em função 

do fator crítico segurança alimentar, concluiu-se que ela poderá ser extremamente 

relevante, principalmente em escala local. Para a análise das pressões da expansão 

frente à produção de alimentos, criou-se o Índice de Utilização de Área Municipal 

(IUM) que é o somatório das áreas de cana, lavouras e pecuária dividida pela área 

total do município. Os municípios que estiverem com o IUM maior 1,00 tende a possuir 

grande pressão sobre a substituição de lavouras.  

A análise do IUM para os cenários de desenvolvimento mostra que haverá uma forte 

mudança na estrutura produtiva de alimentos nas Zonas Prioritárias para a expansão 

da cana. Para todos os cenários, entre 20% e 40% de todos os municípios estarão 

numa faixa em que o somatório de todas as atividades agrícolas é maior que toda a 

área territorial municipal (IUM maior que 1,00), ou seja, não há área suficiente para 

manter todos os cultivos sem que haja uma produção consorciada ou substituição de 

lavouras. Nesses locais há uma clara possibilidade de que a agricultura familiar para a 

produção de alimentos e subsistência sofra fortes impactos negativos. Grande parte 

dos municípios que estão nessa faixa está localizada nas Zonas Prioritárias de 

expansão Z04 (sul de Goiás), Z05 (Sul de MS) e Z07 (triângulo mineiro) que são áreas 
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com grande presença de lavouras e pecuária, não comportando a entrada de grandes 

áreas de cana sem substituição ou consórcios.   

Outro ponto que merece destaque é que as Zonas Prioritárias com maior 

vulnerabilidade são as que possuem uma população com menor poder aquisitivo, 

como Z09, Z10 e Z11. Nesses locais, um pequeno aumento nos preços dos alimentos 

poderá excluir uma quantidade grande de pessoas. Cabe assinalar a vulnerabilidade 

pode ser maior de acordo com a demanda de áreas para cana. Isso pode ser visto no 

Cenário de Desenvolvimento B1, onde entre 58% e 67% dos municípios das Zonas 

Prioritárias estarão com o IUM maior que 1,00. 

No que diz respeito aos efeitos sobre a segurança alimentar em nível nacional, pode-

se concluir que somente o Cenário de Desenvolvimento B1 tem o potencial de 

ameaçar o desequilíbrio estrutural no curto prazo para a oferta de produtos, como 

frutas e legumes. Apesar de qualitativamente essa ameaça surgir quase 

intuitivamente, a fim de dar maior consistência a essa conclusão considera-se 

fundamental que a AAE proposta inclua estudos completos de avaliação da magnitude 

desses impactos e qual será sua possível escala de propagação no mercado brasileiro 

para todos os cenários de expansão. 

Concluiu-se, portanto, que a expansão da cana-de-açúcar pode gerar grandes 

impactos na segurança alimentar local em curto prazo e, dependendo da quantidade 

de produção exigida, os impactos poderão acontecer em nível nacional. De forma 

comparativa, pode-se dizer que os cenários escolhidos podem ficar na seguinte ordem 

(crescente em pressão): Cenário de Referência, Cenário de Desenvolvimento A2, 

Cenário de Desenvolvimento A1, Cenário de Desenvolvimento B2 e Cenário de 

Desenvolvimento B1.  

Conforme as expectativas iniciais, o desenvolvimento do etanol tem um forte potencial 

de mitigação dos GEE. Além disso, constatou-se que políticas de estímulo ao uso de 

tecnologias mais eficientes de co-geração podem melhorar substancialmente os 

índices de emissão líquida evitada de GEE. A comparação das emissões nos cenários 

de desenvolvimento com o Cenário de Referência foi feita com base no indicador de 

emissões líquidas evitadas de GEE e mostrou que o uso do etanol em substituição à 

gasolina nos cenários A1 e A2 é de 256 Mt CO2 eq., em 2025. Já nos cenários de 

desenvolvimento B1 e B2, o valor foi de 513 Mt CO2 eq. para o mesmo ano. Esses 

valores correspondem a 3,2% e 6,4% do total de GEE a serem emitidos pelo setor de 

transporte rodoviário em nível mundial, conforme previsto para 2030 (8.000 Mt CO2 
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eq.) (KAHN RIBEIRO et al., 2007). Quando se leva em conta no cálculo das emissões 

o valor correspondente ao processo de co-geração a bagaço, os valores das emissões 

evitadas dos cenários de desenvolvimento A1, A2, B1 e B2 saltam para 270 Mt CO2 

eq., 303 Mt CO2 eq., 544 Mt CO2 eq. e 606 Mt CO2 eq., respectivamente. Cabe 

ressaltar que o governo tem papel fundamental na maximização das emissões 

evitadas, isto porque a adoção de tecnologias de co-geração mais eficientes poderá 

aumentar significativamente seu potencial de redução. 

Um ponto que merece destaque é que além das emissões evitadas de GEE, o 

desenvolvimento da co-geração poderá gerar grandes benefícios para a segurança 

energética brasileira. Cálculos aproximados indicam que mesmo se o governo não 

atuar de forma decisiva, há a possibilidade de que no cenário A1 seja incorporada à 

rede uma potência de aproximadamente 15 GW. Com uma ação mais efetiva de 

promoção dessas alternativas energética, conforme ressaltado no Cenário de 

Desenvolvimento A2, a potência poderá ser de 27 GW. Para os cenários de 

desenvolvimento B1 e B2 esses valores saltam para 22 GW e 40 GW 

respectivamente, o que é bem mais que a potência instalada da usina de Itaipu (14 

GW). Concluiu-se, portanto, que além de avaliar os reais benefícios para o clima 

global, a AAE completa deve priorizar a avaliação dos benefícios para a segurança 

energética brasileira e o indicador para isso será a potência instalada adicionada ao 

sistema.  

Da análise dos conflitos oriundos do uso da água pelo setor sucroalcooleiro, na 

atualidade emergem duas preocupações principais: A primeira relacionada com a 

disponibilidade hídrica para a completa satisfação de todos os usos, ou seja, 

agricultura, abastecimento e uso industrial. Nesse sentido, a análise das áreas 

ocupadas por cana-de-açúcar no interior de São Paulo indicou a saturação de 

algumas bacias, tendo como um dos responsáveis por essa saturação, as indústrias 

vinculadas à cana. A segunda fonte de conflito está vinculada à contaminação dos 

corpos hídricos causada por vazamentos de resíduos ou agrotóxicos que, somados ao 

pequeno percentual do tratamento de efluentes domésticos no interior de SP, produz 

um forte impacto individual e cumulativo nos componentes das micro-bacias, podendo 

comprometer seriamente sua qualidade.  

Com os dados conseguidos pela pesquisa, não foi possível avaliar a magnitude dos 

impactos que os cenários de expansão do etanol poderiam provocar nas bacias 

hidrográficas. No entanto, pode-se concluir que esse impacto não será desprezível 

devido ao grande número de novas áreas e da sua vulnerabilidade. Portanto, a 
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qualidade e o suprimento de água devem ser investigados com grande profundidade, 

recomendando-se a sua utilização como fator crítico para a análise da expansão do 

etanol. Como indicadores para a disponibilidade hídrica, foi proposta a adoção de 

índices que correlacionem a necessidade de água para todo o processo produtivo da 

cana e a disponibilidade para os diversos usos concorrentes, como a agricultura, o 

abastecimento humano e a vazão ecológica. Já para a qualidade das águas, foi 

proposta a adoção de indicadores de qualidade já difundidos, como DBO, e 

indicadores de reaproveitamento de resíduos com risco de contaminação das águas, 

como o percentual de vinhaça reaproveitada no processo produtivo, englobando o seu 

uso na fertirrigação e/ou na produção de biogás. 

O reaproveitamento de resíduos no ciclo de produção da cana-de-açúcar confere ao 

setor, principalmente na região centro-sul, um dos melhores índices de conservação 

da fertilidade do solo se comparado com outras “grandes” culturas, como a soja, o 

milho e o feijão. No que tange a capacidade de causar erosão nos solos, segundo o 

levantamento, a cana possui uma pequena perda de solo, comparando-se com outras 

culturas de grande escala. Sugeriu-se, portanto, que o fator crítico erosão dos solos 

seja incluído pelo estudo completo de AAE da Expansão do Etanol. 

No que tange a geração de empregos e renda, apesar do grande volume de empregos 

gerados, já que comparativamente o setor sucroalcooleiro é um dos que mais 

empregam no agronegócio, estes são considerados extremamente degradantes e as 

relações trabalhistas, em geral, são frágeis. Conforme visto nos cenários de 

desenvolvimento B1 e B2, com a pulverização das áreas de cana, será mais difícil 

para o governo fiscalizar, possibilitando a adoção de práticas trabalhistas abusivas. 

Outro fator que impacta na qualidade dos empregos oferecidos é que a expansão da 

cana gera fortes pressões sobre as pequenas propriedades. Isso porque devido às 

altas rentabilidades da produção de cana-de-açúcar, há uma grande possibilidade de 

que os pequenos agricultores passem de produtores para arrendatários, diminuindo 

seu vínculo com a terra e provocando migrações para os centros urbanos. O peso da 

geração de empregos da agricultura familiar poderá diminuir nas regiões produtoras. 

Tradicionalmente, os estudos de impacto sobre a geração de empregos em função do 

crescimento do setor utilizam metodologias que dificilmente capturarão as 

particularidades das regiões. Nesse sentido, recomenda-se que estudos específicos 

sobre os impactos na economia das Zonas Prioritárias sejam empreendidos em um 

estudo completo de AAE da expansão do etanol. Além disso, devem ser verificados os 

reais ganhos de arrecadação para as municipalidades, através de indicadores de 



 190

receita municipal, visto que em nível estadual sabe-se que poderá haver grande 

crescimento nas receitas. Outro efeito que deve ser investigado é sobre a renda local. 

Para isso, indicadores de renda desagregados podem ser utilizados, diferenciando as 

populações urbanas e rurais. 

A Avaliação Ambiental Estratégica preliminar mostrou que a expansão das novas 

áreas de produção de etanol baseada em critérios econômicos adotados pelo 

mercado, (altas produtividades por causa das características de solo e clima) é 

insuficiente para vencer os desafios da sustentabilidade da produção. Além disso, 

apesar de sob o aspecto econômico, o Brasil possuir capacidade de suprir até 10% da 

gasolina mundial pelo etanol, quando é incluída na análise a dimensão ambiental, sua 

viabilidade começa a ser questionada. 

Por fim, para que os objetivos da atual dissertação sejam alcançados, no próximo item 

serão listados os principais avanços que a aplicação preliminar da metodologia 

propiciou.  

5.2 Metodologia ajustada para um estudo de Avaliação Ambiental Estratégica 
da Expansão do Etanol no Brasil  

Tomando como base os resultados encontrados pela aplicação preliminar da 

metodologia, as principais alterações serão realizadas na vertente técnico cientifica.  

1º Fase: Determinação dos Fatores Críticos da AAE 

Na primeira fase da vertente técnico/cientifica (Determinação dos fatores críticos), a 

aplicação preliminar da metodologia propiciou um maior direcionamento das questões 

estratégicas. Com ela, foram realizados avanços na identificação dos fatores críticos 

que serão abordados e poderão ser aprofundados em estudos posteriores. Dessa 

forma, sugere-se que haja um aprofundamento dos fatores críticos listados no Quadro 

7, a seguir: 
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Quadro 7 – Fatores Críticos da AAE da expansão do etanol no Brasil 

Fatores críticos 
Conservação da Biodiversidade 

Garantia da Segurança Alimentar 

Mudanças Climáticas Globais 

Segurança Energética 

Qualidade e Suprimento de água 

Qualidade do ar local 

Processos Erosivos 

Geração de emprego e renda por município  

Fonte: Elaboração Própria 

Além disso, pode-se avançar ainda mais realizado-se um levantamento de dados 

secundários e de informações georeferenciadas, de acordo com as regiões de 

expansão já definidas e as áreas de cana existentes, principalmente com o intuito de 

esclarecer alguns pontos que não foram aprofundados, dentre eles: segurança 

energética, qualidade e suprimento de água, qualidade do ar local, processos erosivos 

e geração de emprego e renda por município. 

No que tange a segunda fase da vertente técnico/científica (formulação de cenários), 

avançou-se na construção de cenários pertinentes com o momento atual e com o 

objeto da avaliação. Dessa forma foram construídos cinco cenários: 

Cenário de Referência  

No cenário de referência é definida a base de comparação para as alternativas de 

intervenção propostas, ou seja, os cenários de desenvolvimento. Visa entender os 

processos em curso e as dinâmicas recentes no quadro de transformações das 

regiões produtoras de cana, permitindo retratar as tendências no horizonte de tempo 

proposto.  

Como variável endógena deve-se considerar a tendência de crescimento acelerado do 

mercado interno. Como visto no Capítulo IV, em função dos altos preços do petróleo, 

afetando diretamente nos preços da gasolina consumida, e da aceitabilidade da 

tecnologia flex-fuel no mercado brasileiro, deve ser mantido o forte crescimento da 

demanda por etanol no mercado interno. Por outro lado, o mercado externo ainda 
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estará “fechado” para o Brasil. O etanol ainda não será visto como uma commodity 

atrativa e confiável. Nesse sentido, os volumes projetados para esse cenário são: 

Tabela 50 – Projeção da Oferta de Etanol (Anidro e Hidratado) 

Ano Oferta (Anidro + hidratado) (m³) Ano Oferta (Anidro + hidratado) (m³) 
2008 18.400.000 2017 25.600.000 
2009 19.200.000 2018 26.400.000 
2010 20.000.000 2019 27.200.000 
2011 20.800.000 2020 28.000.000 
2012 21.600.000 2021 28.800.000 
2013 22.400.000 2022 29.600.000 
2014 23.200.000 2023 30.400.000 
2015 24.000.000 2024 31.200.000 
2016 24.800.000 2025 32.000.000 

Fonte: Elaboração Própria 

Cenários de Desenvolvimento  

Em função de suas características, decidiu-se considerar nos cenários de 

desenvolvimento, as condições mercadológicas com e sem estímulo governamental 

para práticas sustentáveis, como se segue:  

1. Cenário de Desenvolvimento A1 – mercado interno aquecido com exportações 

suficientes para substituir 5% da gasolina mundial, por etanol brasileiro, sem 

políticas públicas que estimulem uma produção sustentável; 

2. Cenário de Desenvolvimento A2 – mercado interno aquecido com exportações 

suficientes para substituir 5% da gasolina mundial, por etanol brasileiro, com 

políticas públicas que estimulem uma produção mais sustentável; 

3. Cenário de Desenvolvimento B1 – mercado interno aquecido com exportações 

suficientes para substituir 10% da gasolina mundial, por etanol brasileiro. Sem 

políticas públicas que estimulem uma produção sustentável; 

4. Cenário de Desenvolvimento A2 – mercado interno aquecido com exportações 

suficientes para substituir 10% da gasolina mundial, por etanol brasileiro, com 

políticas públicas que estimulem uma produção mais sustentável; 

Resumidamente, as produções de cada um dos cenários estão listadas na Tabela 51, 

apresentada a seguir: 
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Tabela 51 – Produção total e destino do etanol brasileiro (Mil m3) 

Cenários Produção total Consumo Interno Exportações 
Referência 32.000 27.000 5.000 

A1 122.313 27.000 109.550 
A2 122.313 27.000 109.550 
B1 220.000 27.000 207.237 
B2 220.000 27.000 207.237 

Fonte: Elaboração Própria 

No que tange à ocupação das áreas de produção, sugere-se a adoção dos critérios 

utilizados no Capítulo III da presente dissertação, que utilizou como possíveis áreas 

para a expansão da cana, as mesmas doze zonas prioritárias delimitadas por 

UNICAMP (2005). Para melhorar a análise de cenários, deve-se utilizar critérios para 

definir a localização das novas unidades produtivas.  

No que tange a Avaliação Ambiental, esta deve ser realizada considerando os 

impactos negativos significativos nos ecossistemas locais, na população local e na 

economia decorrentes do desenvolvimento da atividade sucroalcooleira em todas as 

suas fases (agrícola e industrial). Devem ser identificadas as principais fontes de 

impacto relacionadas a essas fases. Efetua-se, então, uma análise qualitativa desses 

impactos, considerando aspectos relacionados à sinergia e cumulatividade, 

identificando os efeitos potenciais sobre a biota, o solo, a água, o ar, na segurança 

alimentar, no clima global, na geração de emprego e nas expectativas dos agentes 

sociais locais, podendo-se utilizar para a sistematização uma Matriz de Impactos 

estruturada de acordo com esses componentes.  

Como dito na metodologia, a analise deverá estar baseada em indicadores definidos 

pelo estudo. Dessa forma, os indicadores propostos estão listados na tabela 50 

abaixo: 
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Tabela 52 – Fatores críticos e Indicadores 

Fatores críticos Indicadores 

Conservação da Biodiversidade Índice de Necessidade de Área 

Garantia da Segurança Alimentar Índice de Utilização da Área Municipal 

Mudanças Climáticas Globais Emissões Líquidas Anuais Evitadas 

Segurança Energética Potência Instalada adicionada à rede 

Qualidade e Suprimento de água Indicadores de pressão sobre o uso de água 
pelos diferentes atores e sua relação com a 

disponibilidade hídrica da bacia ou corpo 
hídrico 

Qualidade do ar local X 

Processos Erosivos X 

Geração de emprego e renda por 
município  

X 

Fonte: Elaboração Própria 

Essa análise deverá ser realizada com base em indicadores definidos na presente 

dissertação e com outros a serem determinados pelo aprofundamento do diagnóstico. 

São os indicadores propostos (Tabela 52): Índice de Necessidade de Área para Cana-

de-açúcar; Índice de utilização da Área municipal e Emissões líquidas anuais evitadas. 

Por outro lado, os fatores críticos “qualidade do ar local”, processos erosivos” e 

geração de emprego e renda” não possuem indicadores. Isto ocorre, pois a aplicação 

preliminar da metodologia não foi suficiente para escolher indicadores representativos. 

Dessa forma, sugere-se que com a aplicação da metodologia sejam escolhidos 

indicadores de pressão sobre o uso de água pelos diferentes atores e sua relação com 

a disponibilidade hídrica da bacia ou corpo hídrico, indicadores de geração de energia 

a partir da biomassa, índices de reuso dos resíduos e índices de pressão sobre a 

erosão dos solos agrícolas.  

Diante de todas as evidências mostradas pelo estudo preliminar de AAE da expansão 

do etanol, constatou-se que o instrumento de AAE é útil e tem um grande potencial 

para a resolução dos conflitos que impedem a sustentabilidade da produção de etanol 

no Brasil. Além disso, a AAE preliminar permitiu priorizar as questões que serão 

tratadas em um possível estudo completo de AAE da expansão do etanol, propondo 

os fatores críticos, cenários e indicadores a serem adotados. 
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