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ambiental e social do sistema integrado de produção de etanol da cana e alimentos 

(IFES - Integrated Food and Energy System) por camponeses do Rio Grande do Sul 

(RS, Brasil), desenvolvido em caráter experimental pela COOPERBIO, RS. O estado, 

atualmente maior produtor de biodiesel do Brasil, importa cerca de 98% de sua 

demanda de etanol de São Paulo e outras regiões, embora não possua limitações 

edafoclimáticas para a produção de cana. Diferentemente do modelo hegemônico 

sucroalcooleiro do país, este modelo de pequena escala estaria alinhado às 

características culturais e agrárias do RS, possibilitando a inclusão de camponeses no 

desenvolvimento da cadeia de etanol no estado, com grandes benefícios sociais e 

ambientais. As análises apontaram que a tecnologia das microdestilarias existentes 

(600 L/dia) é adequada. No entanto, a produção conjunta de etanol hidratado e 

cachaça (coproduto mais rentável do que o etanol), por exemplo, seria recomendada 

para que a renda média anual dos produtores se aproximasse daquela obtida com a 

venda de folhas de fumo, cultura desvantajosa para os produtores e para o meio 

ambiente. As emissões de gases do efeito estufa estimadas para o sistema são cerca 

de 1/5 daquelas da produção convencional (grande escala). Com alguns ajustes 

tecnológicos e políticas governamentais específicas, a expansão deste modelo poderia 

cobrir da demanda atual de etanol hidratado do estado, produzindo bioenergia e 

alimentos menos dependente de combustíveis fósseis e contribuindo para a 

preservação dos serviços ecossistêmicos e para o desenvolvimento rural sustentável e 

climate smart do RS. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 As Crises 

 

Crises são inerentes à condição da vida.  A sociedade humana atravessa atualmente 

crises de ordem social e ambiental, com implicações diretas nos sistemas 

tecnológicos, energéticos, econômicos e políticos das nações, assim como nos 

sistemas naturais.  

 

O aquecimento global, como decorrência do aumento da concentração de gases do 

efeito estufa1  (GEE) na atmosfera, pela ação antropogênica, vem sendo discutido 

desde a década de 70 e, atualmente, é praticamente consensuado na comunidade 

científica, com graus de certeza dos resultados das pesquisas cada vez maiores.  

 

Os impactos negativos das mudanças climáticas, ou respostas do sistema clima com 

equilíbrio perturbado pelo aquecimento, convocam esforços políticos de todas as 

nações, no curto, médio e longo prazos, seja por ações de mitigação do aquecimento, 

seja por ações de adaptação às mudanças esperadas. Há que se pensar, sobretudo, 

nas populações mais vulneráveis - as que menos contribuíram para o fenômeno e as 

mais expostas aos seus impactos, bem como nos riscos impostos à sobrevivência das 

futuras gerações, em todo o planeta. A queima de combustíveis fósseis para a 

produção de energia (transporte, processos industriais, aquecimento, iluminação, 

dentre outros), o desmatamento, as queimadas, práticas e manejos agropecuários e 

decomposição de resíduos orgânicos são algumas das conhecidas fontes emissoras 

de GEE.  

 

A maior pressão sobre os recursos naturais e as mudanças climáticas, ambas com 

efeitos já observados em várias partes do mundo, indicam claramente que o modelo 

econômico hegemônico (business-as-usual) não é uma opção viável, ou sustentável. 

As crescentes taxas de desemprego em nações industrializadas também atestam essa 

realidade. A pobreza (estrutural e/ou conjuntural, presente e futura) de grande parte da 

                                                           
1
 Durante a última Conferência das Partes (COP), realizada em dezembro de 2012 na cidade de Doha, 

Qatar, além dos GEE previstos no Anexo A do Protocolo de Quioto (CO2 - Dióxido de carbono, CH4 – 
Metano, N2O – Óxido nitroso, HFCs - Hidrofluorcarbonos, PFCs – Perfluorcarbonos e SF6 - Hexafluoreto 
de enxofre), foi incluído o NF3 (Trifluoreto de nitrogênio), a ser considerado apenas a partir do início do 
segundo período de compromisso dos países signatários do Protocolo (www.unfccc.com, acesso em 
08/01/2013). 

http://www.unfccc.com/
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população mundial, que já sofre pela falta ou escassez dos mínimos sociais, também 

desafia eticamente as sociedades contemporâneas (Sachs, 2012). Se observada a 

atual realidade da pressão (política e econômica) entre as nações, onde a segurança 

energética desempenha um papel central, é muito provável que haja um aumento de 

conflitos sociais entre os povos, no quadro de um planeta a cada dia mais quente.  

 

Obviamente que não existem sistemas controlados pelos seres humanos que não 

resultem em externalidades, sejam ambientais ou sociais. O que é possível é 

encontrar um equilíbrio de resultados que satisfaça a um dado conjunto de valores que 

movem a sociedade, o ponto chave para verdadeiras - e esperadas - mudanças. 

 

Cresce o entendimento de que um período de transição, com desconstruções, 

reconstruções e incertezas de várias ordens parece  inevitável, até que novos - e 

esperados - pontos de equilíbrio sejam alcançados. Mal ou bem, pode-se dizer que 

este período já está em andamento, embora com dinâmica e ritmo longe dos ideais, 

talvez pelo imediatismo e pelos valores puramente materiais que movem, em última 

instância, os indivíduos e as sociedades em geral. Os investimentos globais em 

energia renovável em 2012 diminuíram cerca de 12,6% em relação a 2011, em função 

de incertezas econômicas e políticas de alguns mercados e quedas dos preços de 

tecnologias convencionais, com efeitos positivos sobre a capacidade das instalações 

(REN21, 2013). 

 

Assim como crises cíclicas atingiram e atingem as sociedades, ao longo da história, a 

contradição também é inerente à natureza dos seres humanos.  Pergunta-se se há 

lógica ou “racionalidade econômica” na inação e na inércia da sociedade, diante das 

graves ameaças à base material da vida. Seria pela razão, enfim, que processos de 

desenvolvimento disruptivo das nações poderiam ser alavancados, em ritmo e 

velocidade desejáveis, ou há que se esperar por catástrofes de maior escala, com 

disrupções e emergências, inesperadas e compulsórias? 

 

Ainda que embrionários ou aparentemente inexpressivos, aceita-se que todas as 

buscas e esforços (científicos, financeiros, tecnológicos, políticos, institucionais e 

individuais) nessa transição sejam meritórios e fundamentais, mesmo que não se 

colham frutos no presente. 
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1.2 As Saídas: Desafios Presentes e Futuros  

 

A princípio, questões globais como a insegurança energética e alimentar, as 

alterações climáticas, a escassez de água, a ameaça à biodiversidade e a perda de 

serviços ecossistêmicos, esta direta e estreitamente associada a todos os fatores 

anteriores, devem ser tratados simultaneamente (OECD, 2011). Daí a dificuldade da 

conciliação de prioridades, pela grande complexidade dos processos de diálogo e da 

busca de consenso entre agentes e interesses. 

 

O uso de energia renovável (no médio e longo prazos) e a melhoria da eficiência 

energética (no curto prazo), vetores sinergeticamente relacionados, têm o potencial de 

desempenhar um papel crucial na redução de futuras emissões globais de GEE 

(REN21, 2013). Além do potencial de mitigar a mudança climática, os recursos 

renováveis podem fornecer benefícios mais amplos, se aplicados corretamente, 

contribuindo para o desenvolvimento econômico e social, para o acesso à energia e a 

segurança energética e para a redução dos impactos negativos sobre o ambiente e a 

saúde (IPCC, 2011).  

 

Em 2011, o setor de transportes respondeu por quase 23% das emissões mundiais de 

CO2 (IEA, 2011). Os biocombustíveis líquidos, inicialmente pensados como uma 

alternativa econômica estratégica aos combustíveis fósseis, são atualmente uma das 

saídas para o impasse energético, imposto pelo sobreaquecimento da atmosfera. As 

mudanças climáticas e a sustentabilidade dos sistemas de produção de energia, 

porém, estão no centro dos debates internacionais. Há controvérsias e incertezas com 

relação: à sua real capacidade mitigadora de GEE, em função dos impactos diretos e 

indiretos do uso do solo (riscos de desmatamentos); às ameaças à biodiversidade; à 

sua competição por terra com a produção de alimentos; à sua sustentabilidade 

econômica, no longo prazo (quando subsidiados); ao uso da água, dentre outros 

pontos. Discute-se também sobre a adequação de matérias-primas (rendimento por 

unidade de terra; balanço energético) e sobre a sustentabilidade ambiental (uso de 

fertilizantes nitrogenados e degradação do solo e da água, como exemplos) de sua 

produção. Os problemas sociais envolvidos na produção de biocombustíveis também 

são debatidos, em especial a participação nas discussões e a inclusão de agricultores 

familiares nas cadeias produtivas, questão esta diretamente ligada ao foco deste 

trabalho.   
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Diante das potenciais ameaças sociais e ambientais que envolvem a expansão de 

biocombustíveis líquidos de primeira geração, espera-se que as tecnologias de 

produção de biocombustíveis avançados (segunda e terceira gerações), hoje ainda 

vistos como opções de longo prazo, reduzam seu custo e alcancem escala suficiente 

para atender as futuras demandas (IEA, 2011).  

 

A sustentabilidade da agricultura moderna também vem sendo questionada, pela 

simplificação biológica das monoculturas, pela alta dependência de fertilizantes 

sintéticos e controles químicos e pela concentração de riquezas (terra e capital) 

envolvidas em sua concepção (CGEE, 2012). Aumentar a produtividade agrícola de 

forma sustentável, fomentar práticas agroecológicas, encurtar cadeias de produção, 

reduzir os custos ambientais de transporte e privilegiar as produções locais são 

desafios de caráter político, financeiro e institucional, a serem enfrentados (AS-PTA, 

2009). Neste caminho, apesar de todas as dificuldades do setor e na contramão das 

tendências ditadas pelos mercados, acredita-se que o papel da agricultura familiar 

pode - e deve - ser reforçado, especialmente para a conservação de recursos naturais, 

melhoria da qualidade ambiental e para produção de alimentos mais saudáveis, 

evitando-se os crescentes custos da área de saúde, em todo o mundo. Lembra-se 

que, em nível mundial, o setor da Agricultura Familiar é o maior fornecedor de 

alimentos (IFAD, 2010), bem como o maior provedor de postos de trabalho (CWFS, 

2012), embora muitas vezes seja associado a subdesenvolvimento e tido como um 

obstáculo à industrialização (Ploeg, 2008).  

 

Por fim, cabe aqui comentar sobre o conceito de sustentabilidade, este em constante 

dinâmica nessa transição de paradigmas. Para enfrentar os imensos desafios 

impostos pelas crises, acredita-se que é preciso a revisão constante dos pesos dados 

às dimensões econômicas, sociais e ambientais das análises. Não parece construtivo 

cristalizar referências e tendências. Estas acabam variando em termos de contextos 

de escala (global, nacional, regional e local) e culturais, que pedem flexibilidade nas 

avaliações e nas tomadas de decisão. 

 

Por exemplo, dentro do quadro da criticidade dos impactos da mudança do clima 

sobre os sistemas humanos e naturais, que podem ser amenizados com a redução do 

uso de combustíveis fósseis, em todo o mundo, talvez seja preciso se pensar em 

termos de “mal menor”, ou males menores. Sabe-se que a atual concentração de GEE 

na atmosfera passou dos limites dos compromissos acordados na Convenção do 

Clima. Apesar de todas as limitações atuais da produção de bioenergia, ela é 
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fundamental no avanço do processo de transformação das matrizes energéticas, 

especialmente daquelas de países industrializados. Não parece responsável a criação 

de barreiras entre e dentro das nações, especialmente econômicas, na difusão e 

comercialização de tecnologias que, no atual estágio de desenvolvimento, se mostrem 

mais adequadas à mitigação do aquecimento global. A questão, sim, é ética: o que 

está em jogo não pode ser simplesmente decidido pelos interesses de mercado 

(Sachs, 2012) e tudo indica que o momento de ação não pode ser adiado, ao menos 

em função das gerações futuras.  

 

Da mesma forma, dependendo do contexto social e cultural, produções de pequena 

escala, seja de bioenergia ou de alimentos, devem ser priorizadas, mesmo que para 

sua consolidação haja a necessidade de investimentos e subsídios governamentais, a 

exemplo de outras produções de bioenergia de grande escala (por exemplo, o etanol 

de milho, dos Estados Unidos; o biodiesel da colza, na União Européia; o biodiesel de 

soja, do Brasil). Lembra-se, também, que a indústria de combustíveis fósseis 

receberam e ainda recebem pesados incentivos e subsídios governamentais. Trata-se 

da paulatina construção de um modelo de desenvolvimento alternativo, com mais 

traços de futuro do que de presente, com inúmeros benefícios ambientais e sociais, 

especialmente para a emancipação de grupos sociais marginalizados (CWFS, 2012), 

não garantidos pelas economias de escala. 

 

 

1.3 O Brasil no Quadro das Crises 

 

O Brasil possui um quadro de recursos naturais altamente favorável à produção de 

energias renováveis. O país possui uma das matrizes energéticas mais limpas do 

mundo, principalmente em função do uso da hidroeletricidade para geração de energia 

elétrica. Esta configuração, no entanto, tende a se alterar, pelas restrições ambientais 

cada vez maiores às construções de hidrelétricas, somado a alterações climáticas que 

podem interferir negativamente na disponibilidade hídrica das bacias, sendo 

necessário o acionamento de Centrais Térmicas para o abastecimento da rede 

nacional.  

 

Em termos de emissões globais de GEE, o país figura entre os maiores emissores, 

especialmente pelas atividades de mudança do uso do solo e de agropecuária, apesar 

dos significativos avanços alcançados nos últimos anos. A produção e o uso do etanol 

da cana no setor automotivo destaca o país no contexto internacional, apesar de 
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algumas limitações ambientais e sociais da produção nacional deste biocombustível. 

Sem dúvida, há que se caminhar para mitigar os impactos, mas, como comentado 

anteriormente, aceita-se que há males menores diante da gravidade do panorama das 

mudanças climáticas.  

 

Em termos sociais, a sociedade brasileira foi estruturada por imensas e ainda 

persistentes desigualdades, seculares e plurais, que desafiam – e ainda desafiarão por 

longo tempo - os governantes do país. Sua atual estrutura agrária e o número de 

pessoas vivendo em conglomerados urbanos (ou favelas) é um dos claros sinais 

desse desequilíbrio social, estadual e regional. Os círculos viciosos de carência, 

marginalidade e exclusão social demonstram a baixa resposta dos modelos 

econômicos e das políticas sociais adotadas nas últimas décadas, para a reversão da 

dívida social, já que crescimento econômico em países como o Brasil, quando 

possível, não garante distribuição de renda.  

 

Não há dúvidas de que as políticas e ações governamentais (assistenciais e/ou 

compensatórias) da última década foram importantíssimas no alívio do sofrimento da 

grande maioria de pobres e miseráveis brasileiros, além de dinamizarem as 

economias locais e recuperarem a dignidade de muitos, sobretudo das mulheres. 

Porém, o caráter transitivo das transferências de renda pedem um avanço nas 

políticas, pelo risco de não deixarem raízes na vida dos indivíduos e das famílias, 

mantendo o seu estado de marginalização em caso de suspensão das ajudas. A 

efetiva redução da pobreza de forma duradoura - e não apenas seu alívio - pedem 

medidas sociais estruturais, que impliquem em altas taxas de retorno social, no médio 

e longo prazos. Dentro dessa perspectiva, o país ainda tem muito a explorar, com 

destaque no que diz respeito ao seu desenvolvimento rural sustentável, foco do 

trabalho. 

 

 

1.4 Foco e Motivações do Trabalho 

 

O foco central desta tese é o setor da agricultura camponesa2, com suas práticas 

produtivas agroecológicas (alimentos e serviços ambientais) e seus benefícios para o 

desenvolvimento rural sustentável e para a efetiva redução (duradoura) da pobreza. 

                                                           
2
 Considera-se que os conceitos de “agricultura familiar” e “agricultura camponesa” se diferenciem 

basicamente pelo espírito e pelas práticas com que as atividades agrícolas são realizadas e como as 
relações entre os seres humanos e a natureza se estabelecem, como será apresentado de forma mais 
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Considera-se que a agricultura camponesa seja estratégica, do ponto de vista social e 

ambiental para todos os países, especialmente àqueles em desenvolvimento, 

lembrando que, no Brasil, o setor contribui com grande parte dos produtos alimentares 

que abastecem o país. Alimentos saudáveis (livres de produtos químicos) são mais e 

mais desejados na promoção da saúde, individual e coletiva.  

 

Por outro lado, algumas tecnologias de produção de energia renovável podem ser 

implantadas localmente (descentralizadas) em ambientes rurais e urbanos, enquanto 

outras são principalmente utilizadas em grandes redes (centralizadas) de energia 

(IPCC, 2011). Nesse sentido, outro ponto de motivação foi a oportunidade de 

investigar um experimento concreto em andamento desde 2007, no estado do Rio 

Grande do Sul (RS, Brasil). Em contraponto com o modelo sucroalcooleiro 

hegemônico, agricultores familiares cooperativados cultivam cana-de-açúcar para a 

produção de etanol em microdestilarias, associada a alimentos, com uso de 

coprodutos do sistema nas propriedades. O experimento, cuja concepção é alinhada 

às preocupações sociais e ambientais atuais, é desenvolvido pela COOPERBIO 

(Cooperativa Mista de Produção, Industrialização e Comercialização de 

Biocombustíveis Ltda.) e foi financiado pela PETROBRAS. A cooperativa foi criada em 

2005 e com sede em Palmeira das Missões (RS, Brasil), atuando na região noroeste 

do estado. 

 

A princípio, o avanço da agricultura se faz pensando e se pensa fazendo, em 

constante inter-relação entre agentes. De outra forma, não se sai do cardápio de boas 

e legítimas intenções, porém não testadas na prática, em suas limitações e benefícios, 

reais e potenciais. Portanto, dentro da busca do que seria, concretamente, 

desenvolvimento rural sustentável, notando ainda que a inclusão de agricultores 

familiares nas cadeias de produção de biocombustíveis é um dos pontos levantados 

no atual debate internacional, acredita-se que pesquisas direcionadas ao setor teriam 

muito a contribuir.  

 

O que se investiga centralmente, a partir do experimento, é se a produção integrada 

de bioenergia (especificamente etanol hidratado combustível) e alimentos seria uma 

perspectiva interessante para os camponeses, do ponto de vista econômico e social, 

analisando-se também a viabilidade tecnológica do experimento. Dentro desta 

possibilidade, investiga-se quais as implicações para o RS no caso da expansão do 

                                                                                                                                                                          
detalhada no Capítulo 4 deste trabalho, muito embora, ao longo do texto, as duas expressões sejam 
usadas. 
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sistema em experimentação, em termos de abastecimento de etanol hidratado, 

desenvolvimento rural e benefícios ambientais, lembrando que o estado possui 

configuração sociocultural favorável ao experimento: elevado número de 

estabelecimentos familiares e solidez do setor. Note-se que a atual produção de etanol 

dentro do estado é feita por agricultores familiares cooperativados. 

Em termos globais, a produção de etanol da cana do Brasil é uma das alternativas 

economica e energeticamente mais viáveis para substituir, parcial ou totalmente, 

combustíveis automotivos, embora existam barreiras para a sua adoção massiva em 

outros países. A tecnologia flex fuel veicular3 consolidou seu uso no Brasil. O estado 

do Rio Grande do Sul, no entanto, atualmente o maior produtor de biodiesel do país, 

poderia economizar divisas e desfrutar muito mais dos benefícios do uso do etanol, se 

não precisasse importar cerca de 98% de sua demanda interna do biocombustível de 

outros estados e regiões do Brasil.  

 

Cabe aqui mencionar que, em 2008, estudos da EMBRAPA (2008), reforçados pelo 

IPEA (2011) e relativos a alterações agrícolas no país até 2020 pela mudança do 

clima, apontaram para um aumento da área cultivável da cana e da mandioca no país 

(com redução da área de soja), favorecendo em especial o Rio Grande do Sul. 

Também em 2009, foi estabelecido pela primeira vez o Zoneamento de Risco 

Climático para a cana-de-açúcar no estado, identificando 182 municípios gaúchos 

aptos para produzir cana em grande escala e mais 34 localidades que poderiam 

fabricar cachaça e outros derivados (MAPA, 2009). A princípio, portanto, o 

experimento encontraria condições físicas favoráveis à sua expansão. 

 

Por outro lado, há uma outra motivação do estudo, de maior espectro. Quadros de 

pobreza podem ser amenizados através de medidas de curto prazo, como ajudas 

econômicas. Em uma perspectiva de longo prazo, porém, além da garantia do 

atendimento das necessidades básicas, a pobreza pode ser erradicada através de 

políticas de desenvolvimento com foco prioritário na inclusão produtiva das pessoas e 

na expansão de suas liberdades e capacidades. Países em desenvolvimento que 

possuam características edafoclimáticas favoráveis à produção de cana poderiam 

implementar iniciativas similares à estudada nas áreas rurais de seus territórios, em 

geral marcadas pela pobreza, beneficiando diretamente agricultores familiares 

(segurança alimentar e energética), dinamizando as economias locais e contribuindo 

                                                           
3
 Lançada em 2003, esta tecnologia permite o funcionamento de veículos tanto com etanol hidratado 

quanto com gasolina, ou com a mistura de ambos, em qualquer proporção, escolhida pelo consumidor no 
momento do abastecimento segundo seus preços e disponibilidade (www.unica.com.br, acesso em 
10.01.2013). 

http://www.unica.com.br/
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para a redução de emissões de GEE, evitando-se, por fim, todos os problemas sociais 

e ambientais da grande escala de produção de etanol. 

 

 

1.5 Hipótese e Objetivos do Trabalho 

 

1.5.1 Hipótese 

 

Dentro do contexto da carência de produção própria de etanol hidratado combustível 

do Rio Grande do Sul e de suas características culturais e agrárias, a hipótese 

norteadora desta tese é: 

 

 

Dadas as atuais limitações sociais e ambientais da produção em larga escala 

de etanol de cana no Brasil, a integração da produção de etanol de cana e 

alimentos pelos agricultores camponeses do estado do Rio Grande do Sul seria 

tecnicamente exeqüível, tecnológica e economicamente viável, ambientalmente 

sustentável e socialmente inclusiva. 

 

 

1.5.2 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desta tese é explorar a integração da produção de energia e 

alimentos, em pequena escala de produção, analisando as dimensões tecnológica, 

econômica, ambiental e social do sistema experimental da COOPERBIO, abordando 

seus aspectos promissores e discutindo suas limitações, com base no atual estágio do 

experimento. Pretende-se inicialmente avaliar se esta configuração consiste em uma 

oportunidade para o fortalecimento de agricultores familiares. Explora-se também a 

perspectiva e as vantagens sociais e ambientais da eventual expansão do 

experimento dentro do Rio Grande do Sul. Em termos ambientais, será feita uma 

estimativa das emissões de GEE do sistema e uma análise de pontos críticos relativos 

à sua sustentabilidade, para comparação com a produção de etanol convencional. 
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1.5.3 Objetivos Específicos 

 

Com base no objetivo geral acima mencionado, os objetivos específicos desta tese 

são: 

 

 Apresentação do quadro de referência internacional relativo à produção e uso 

de biocombustíveis, desigualdades sociais e ameaças aos serviços 

ecossistêmicos, dentro do panorama das mudanças do clima, incluindo um 

resumo dos principais pontos do debate internacional sobre biocombustíveis, 

contextualizando e justificando a iniciativa estudada; 

 

 Apresentação do quadro de referência nacional de produção e uso de etanol 

da cana-de-açúcar, incluindo os principais aspectos da sustentabilidade do 

setor sucroalcooleiro, para posterior comparação com a iniciativa de pequena 

escala estudada; 

 

 Apresentação das linhas gerais da crise do setor de Agricultura no mundo e 

perspectivas da agroecologia, embasando a concepção do experimento; 

 

 Discussão dos conceitos de “Agricultura Familiar” e “Agricultura Camponesa”, 

esclarecendo pontos em geral não explorados em pesquisas congêneres; 

 

 Apresentação das linhas gerais da estrutura fundiária do Brasil, do quadro da 

Agricultura Familiar e de seu papel no desenvolvimento rural sustentável do 

país, situando também, nesse tema, o Programa Nacional de Produção e Uso 

de Biocombustíveis (PNPB); 

 

 Apresentação dos SIPEA’s (Sistemas de Produção Integrada de Energia e 

Alimentos, abordagem da década de 80) e dos IFES (Integrated Food and 

Energy Systems, abordagem recente da FAO), como arcabouço conceitual do 

sistema da COOPERBIO; 

 

 Apresentação da COOPERBIO, bem como das características gerais e 

situação atual do sistema estudado;  

 

 Avaliação geral das tecnologias testadas pela COOPERBIO; 
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 Avaliação econômica do sistema da COOPERBIO; 

 

 Apresentação de perspectivas da produção de alimentos do sistema, em 

termos de consórcio com a cana-de-açúcar e aproveitamento de coprodutos da 

produção de etanol; 

 

 Apresentação do panorama de expansão do experimento no Rio Grande do 

Sul;  

 

 Estimativa dos custos (energéticos, econômicos e ambientais) de transporte 

evitados, em caso da produção de etanol dentro do RS; 

 

 Análise ambiental do sistema, estimando-se as suas emissões de GEE e 

explorando outros aspectos de sua sustentabilidade ambiental, vis a vis a 

produção convencional de etanol; 

 

 Apresentação dos aspectos sociais do sistema; 

 

 Apresentação das conclusões e recomendações gerais do estudo 

 

 Apresentação da aplicação do enfoque metodológico para outras regiões do 

Brasil e outros países e sugestões para estudos futuros. 

 

 

1.6 Metodologia Utilizada 

 

Esta tese foi desenvolvida em três etapas: 

 

1ª Etapa: Metodologia Geral 

 

A metodologia geral para o desenvolvimento desta tese foi o “Estudo de Caso”, a partir 

de experimento concreto em desenvolvimento, no estado do Rio Grande do Sul. 

 

2ª Etapa: Visitas de campo 
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Foi realizada uma visita à COOPERFUMOS (em Santa Cruz do Sul, RS) e à 

COOPERBIO (em Frederico Westphalen, RS), possibilitando contato direto com seus 

dirigentes e visitas acompanhadas por técnicos em diversos experimentos 

desenvolvidos pelas cooperativas. Foram visitadas duas microdestilarias implantadas 

pela COOPERBIO (Iraí e Caiçara, RS) para obter informações gerais diretamente com 

os produtores responsáveis pelas unidades, embora as unidades não estivessem em 

funcionamento no período da visita. Na ocasião, os técnicos da COOPERBIO 

repassaram diversos artigos, estudos, relatórios, informações e dados técnicos, 

relativos ao experimento por eles implantado e acompanhado.  

 

3ª Etapa: Revisão Bibliográfica, Extração de Resultados, Discussões e Conclusões 

 

Em seguida, foi iniciada a Revisão Bibliográfica sobre temas correlatos e congêneres, 

para contextualizar a iniciativa e embasar o estudo. Paralelamente, foram elaboradas 

as análises e discutidos seus resultados, fazendo uso de informações adicionais dos 

técnicos da COPPERBIO (através de diversos telefonemas, emails e encontros), 

fabricantes de equipamentos e EMATER (RS) (telefonemas, emails), complementadas 

com dados, informações e compilações obtidos a partir de resultados de outras 

pesquisas e estudos, correlatos ou congêneres (fontes secundárias). Ressalta-se que 

as metodologias adotadas nas análises realizadas não são exaustivas ou absolutas, 

dado que nem sempre foi possível a obtenção de dados completos, atuais e precisos 

para a sua realização.   

 

A tese foi organizada em 9 capítulos, englobando todos os objetivos específicos 

anteriormente apresentados. O Capítulo 1 apresenta a introdução ao trabalho, 

abordando resumidamente os seus principais temas norteadores. O Capítulo 2 aborda 

o desafio para a sociedade, em termos mundiais, da produção e do uso de energia, 

das desigualdades sociais e dos serviços ecossistêmicos, à luz da mudança do clima. 

O Capítulo 3 apresenta o quadro de referência da produção e da sustentabilidade do 

etanol do Brasil. O Capítulo 4 expõe traços da crise do setor de agricultura no mundo e 

o papel dos camponeses no desenvolvimento rural do Brasil; neste capítulo também 

são resgatados os SIPEA’s e apresentados os IFES, iniciativas com a mesma 

concepção do sistema a ser estudado. A partir desse embasamento inicial, onde 

procurou-se situar a iniciativa no atual contexto de preocupações sociais e ambientais, 

o Capítulo 5 inicia o estudo de caso, apresentando a COOPERBIO e o sistema 

integrado de produção de etanol e alimentos. O Capítulo 6 enfoca a análise 

tecnológica e econômica do sistema, apresentando suas fragilidades e seus aspectos 
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favoráveis. No Capítulo 7 é apresentada a análise ambiental do sistema e seus 

benefícios sociais diretos. O Capítulo 8 consolida os principais resultados e as 

conclusões do trabalho, abordando também sugestões para futuros estudos. Por fim, o 

Capítulo 9 resume as referências bibliográficas utilizadas na elaboração da tese. 
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2. ENERGIA, DESIGUALDADE SOCIAL E SERVIÇOS 
ECOSSISTÊMICOS, À LUZ DA MUDANÇA DO CLIMA - DESAFIO 
À SOCIEDADE 
 

 

Como contextualização geral da iniciativa a ser estudada, este capítulo apresenta um 

panorama da atual crise ambiental da sociedade moderna, em grande parte causada 

pelo suprimento de energia dos sistemas humanos, o uso de energias renováveis para 

a mitigação do aquecimento global, em especial no setor de transportes, um resumo 

dos principais pontos do debate internacional sobre biocombustíveis e um quadro das 

questões sociais a serem enfrentadas pelas nações, conjuntamente com a busca da 

preservação dos serviços ecossistêmicos (solo, água, biodiversidade). 

 

 

2.1 A Crise Ambiental e as Energias de Baixo Carbono 

 

A revisão da dependência e do uso intensivo de fontes fósseis para o suprimento das 

demandas energéticas da sociedade moderna é inevitável. Fatores como sua possível 

escassez no longo prazo, flutuação de seus preços no mercado internacional, 

distribuição geográfica de suas reservas no planeta, crescentes custos econômicos, 

riscos de exploração e, em especial, danos ambientais e sociais (presentes e futuros), 

a eles associados, se interligam de forma complexa e norteiam as estratégias de 

segurança energética das nações.  

 

Durante a década de 90, os países industrializados incentivaram suas indústrias 

nacionais de biocombustíveis para substituírem gradualmente os combustíveis fósseis, 

buscando segurança energética e desenvolver suas economias rurais (FAO, 2013). A 

crescente preocupação com as mudanças climáticas e sua relação com a 

sustentabilidade dos sistemas humanos e naturais aqueceu a busca mundial por 

fontes de energia renováveis, mais sustentáveis e menos poluentes (FAO, 2013; 

Bryngelssonn e Lindgren, 2013; Schaffel et al., 2012; IPCC, 2011; Karp e Richter, 

2011). 

 

A visão da grande maioria de cientistas da área climática é a de que o 

sobreaquecimento da atmosfera seja resultante da intensificação das emissões de 

gases do efeito estufa (GEE) de origem antrópica, alterando suas concentrações 

naturais e o equlíbrio do sistema clima. As emissões decorreriam basicamente da 
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queima de combustíveis fósseis para a produção de energia e do desmatamento, além 

de outros processos antropogênicos (IPCC, 2011). São milhares de cientistas e 

estudiosos da área que compartilham esta posição, com crescentes graus de certeza 

em suas pesquisas e com apenas uma pequena minoria de céticos (sérios ou 

“lobbistas” da indústria de combustíveis fósseis) que a ela se contrapõem. A efetiva 

redução de emissões globais de GEE seria alcançada, dentre outras condições 

decisivas, pelo maior uso de fontes de energia renováveis nas matrizes dos países, 

bem como por medidas de conservação e aumento da eficiência de uso da energia em 

todos os setores das sociedades. Estas condições são enfaticamente recomendadas 

pelo IPCC (2011), mesmo considerando a existência de diversas limitações técnicas e 

econômicas envolvidas em ações de larga escala.  

 

A busca por fontes de energia renováveis vem se intensificando gradativamente, 

embora em ritmo de implementações questionável, se considerada a questão da 

mudança do clima, já com claros sinais em várias partes do mundo (UNEP, 2012a), e 

seus possíveis impactos, de natureza e magnitude incertas, no que se conhece como 

equilíbrio da vida no planeta. Em 2009, as fontes renováveis foram responsáveis por 

12,9% do consumo final mundial de energia, notando que em 1973 estas respondiam 

por 13,2% deste consumo (EPE, 2012a). Em 2010, o percentual subiu para 16,7%, 

sendo 8,2% a partir de energias renováveis modernas e 8,6% de energias tradicionais 

a partir de biomassa (REN21, 2012), passando para 19% em 2011 (9,7% e 9.3%, 

respectivamente [REN21, 2013]). Ou seja, salvo possíveis diferenças de 

considerações das estimativas apresentadas, não houve mudança significativa ou 

compatível com a importância das ações de redução de emissões de CO2 para a 

atmosfera. 

 

Os combustíveis fósseis continuam a dominar a matriz energética global e, 

provavelmente, continuarão a desempenhar um importante papel no médio e longo 

prazos (IEA, 2011). Como ilustração, em 2011, em função do aumento do preço do 

petróleo no mercado internacional, os países da OCDE (Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico) direcionaram subsídios aos combustíveis 

fósseis cerca de 30% a mais do que em 2010 e seis vezes mais do que às fontes 

renováveis (IEA, 2012a).  

 

Em 2013, a concentração de CO2 atmosférico passou de 400 partes por milhão 

(REN21, 2013). Dentro das negociações internacionais sobre a Mudança Climática, o 
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objetivo climático de limitar a subida da temperatura média da atmosfera a 2 °C 4, em 

relação aos níveis pré-industriais, está se tornando cada vez mais difícil e oneroso, à 

medida que os anos passam (IEA, 2012a; UNEP, 2012b), visto que as atuais 

emissões globais e suas projeções (Tabela 2.1 abaixo), segundo estudos científicos 

da UNEP (2012b), já estão consideravelmente mais elevadas do que o nível de 

emissões consistente com a meta de 2º C, e continuam a crescer. 

 

 

Tabela 2.1: Estimativa das emissões globais 
 

Ano 1990 2005 2010 2020 
1
 2020 

2
 2020 

3
 2020 

4
 2020 

5
 

 
Emissões (GtCO2 e) 

 
37 

 
45 

 
49 

 
58 

57 54 55 52 

Emissões projetadas com base em promessas feitas 

1 
- Cenário Business as Usual-BaU 

2 
- Promessas incondicionais, metas menos ambiciosas, regras brandas 

3
 - Promessas incondicionais, metas menos ambiciosas, regras rígidas 

4
 - Promessas condicionais, metas mais ambiciosas, regras brandas 

5
 - Promessas condicionais, metas mais ambiciosas, regras rígidas 

 
Fonte: Adaptado de UNEP, 2012b 

 

 

A situação é preocupante. De acordo com o estudo da UNEP de 2011, apesar das 

incertezas de várias ordens, seria tecnicamente possível aos países cumprirem suas 

promessas de redução de emissões, até 2020, dentro da perspectiva de elevação de 

apenas 2oC, desde que acelerassem o ritmo do processo de mitigação do 

aquecimento global (UNEP, 2012b), o que não ocorreu. A partir de agora, o que é 

possível para os países seria reduzirem suas emissões a patamares inferiores ao 

BaU, porém com grande probabilidade de que não se consiga o limite de 2oC, notando 

que, para uma chance “provável” de atingir o alvo acordado de 2oC, dever-se-ia chegar 

a um nível de emissões globais de GEE, em 2020, inferior ao BaU em 14 GtCO2e, ou 

seja, 44 GtCO2e, meta não atingível pelos cenários acima (UNEP, 2012b).  

 

A Tabela 2.2 a seguir ilustra o percentual de participação de alguns países, dentre os 

quais o Brasil, nas emissões globais de GEE, em 2010, com destaque para a China, 

cujas emissões já representavam quase a soma das emissões relativas aos E.U.A. e à 

União Européia (EU27). Portanto, se antes a maior parte das emissões globais eram 

de responsabilidade de países industrializados, estes números revelam o maior peso 

                                                           
4
 Estudos mostram que os impactos das mudanças climáticas crescem fortemente a partir de um aumento 

de temperatura de 2
o
C a 3

o
C, globalmente falando.  Em função das incertezas envolvidas na definição de 

um limite seguro de concentração de GEE na atmosfera, sobretudo em escala regional, os países 
signatários da Convenção do Clima estabeleceram, em 2009, um limite aceitável de no máximo 2

o
C 

(Rovere, 2012). 
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da atual contribuição de países em desenvolvimento para o aquecimento global, 

devido ao crescimento econômico carbono intensivo para atender as demandas de 

suas populações. Esta reversão, portanto, deverá ser levada em conta nas futuras 

negociações internacionais. Mais do que nunca, as transferências de tecnologias 

(aproveitamento mais eficiente de energia solar e eólica, por exemplo) e de recursos 

financeiros de nações industrializadas para nações em desenvolvimento, definidas em 

acordos anteriores para a mitigação de GEE, deveriam ser efetivamente levadas à 

frente. 

 

Tabela 2.2: Parcela das emissões globais (% total mundial em 2010) 
 
 

País Percentual de emissões 

China 22% 

E.U.A. 13% 

UE27 10% 

Índia 5,4% 

Rússia 5,0% 

Indonésia 3,9% 

Brasil 3,2% 

Japão 2,8% 

Canadá 1,5% 

Austrália, Coréia, México 1,3% 

Fonte: Adaptado de UNEP, 2012b 

 

 

Outras pressões ambientais a serem administradas são: o uso intensivo da água, em 

especial no setor de energia, e a contaminação dos lençóis subterrâneos pelos 

processos produtivos industriais, inclusive alimentares; a contaminação e a alteração 

dos estoques de carbono do solo pela sua forma de uso; a chuva ácida e a poluição 

local do ar, gerados sobretudo em grandes metrópoles, com sérios custos à saúde 

humana. O desmatamento, direto ou indireto, além de importante vetor de aumento do 

efeito estufa natural, coloca em risco a biodiversidade do planeta, com conseqüências 

para as gerações futuras ainda não avaliadas em profundidade. 
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2.2 O Setor de Transporte e os Biocombustíveis Líquidos 

 

Em 2011, o setor de transportes representou 27% do uso final de energia no mundo e 

respondeu por quase 23% das emissões mundiais de CO2 (IEA, 2011). Este setor já 

representa mais de metade do consumo mundial de petróleo, proporção 

historicamente correlacionada com a renda per capita e que acompanha o aumento do 

número de automóveis em circulação e da demanda de  transporte rodoviário de 

mercadorias (IEA, 2012a). É, portanto, crucial que as medidas de mitigação da 

mudança climática passem por este setor, em nível global, embora os padrões e os 

níveis de viagem per capita, entre e dentro dos países, variem muito. A redução de 

emissões de GEE para o setor implica em uma grande gama de tecnologias e 

alterações das formas de mobilidade, tais como: economias de combustível e maior 

eficiência na indústria de veículos, adoção de veículos elétricos e híbridos, melhorias 

no transporte público (sobretudo em países em desenvolvimento), redução da 

demanda de transportes rodoviários em todos os setores (veículos leves e pesados) e 

maior utilização de biocombustíveis líquidos, em especial o etanol (ou álcool etílico) e 

o biodiesel (IEA, 2011).   

 

Os biocombustíves podem desempenhar um papel bastante importante na redução 

das emissões de GEE do setor de transportes, além de melhorar a qualidade local do 

ar e aumentar a segurança energética dos países, sobretudo para aqueles 

importadores de combustíveis fósseis, à luz dos recentes aumentos de seus preços e 

da instabilidade global (IEA, 2011), dentre outras vantagens. 

 

A produção mundial de biocombustíveis cresceu de 16 bilhões de litros, em 2000, para 

mais de 100 bilhões de litros, em 2010. Em 2011, porém, a produção de 

biocombustíveis cresceu apenas 0,7%, o menor crescimento anual desde o ano de 

2000 (BP, 2012). O uso de biocombustíveis líquidos no setor de transportes, obtidos 

através de biomassa vegetal, embora ainda com pequena participação - cerca de 2% 

em 2008 (IPCC, 2011), 3% em 2011 (REN21, 2012) e 2,5% em 2012 (REN21, 2013) – 

deverá crescer nos próximos anos. 

 

A Tabela 2.3 apresenta a evolução da produção mundial de biocombustíveis líquidos.   

Em 2011, esta foi de 106,6 bilhões de litros (84,2 bilhões de etanol e 22,4 bilhões de 

biodiesel) (REN21, 2013). Os dez maiores produtores concentraram 93,7% da 

produção mundial, liderada pelos E.U.A. (53,5%, maior produtor de etanol e biodiesel), 

Brasil (23,8%, segundo maior produtor de etanol) (MME, 2012a). Como mostrado na 
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Tabela 2.3, a produção mundial de etanol de 2012 teve uma queda em relação a 

2010, diga-se de passagem, coincidindo com a queda da produção de etanol no Brasil.  

 

 

Tabela 2.3: Produção Mundial de Etanol e Biodiesel 
 
 

Biocombustível 2009 2010 2011 2012 

Etanol (bilhões de litros) 73,2  85 84,2 83,1 

Biodiesel 17,8 18.5 22.4 22,5 
Fonte: REN21,2013  

 

 

Segundo IEA (2013), o pequeno crescimento da produção mundial de biocombustíveis 

líquidos não avançou no período de 2011-2012, devido aos altos custos de produção e 

redução do volume de matérias-primas, principalmente em função de condições 

climáticas extremas em regiões chave. Projeções da OECD/FAO (2012) indicam que a 

produção de etanol e biodiesel deve dobrar até 2021, sobretudo em função das 

diretivas em curso na União Européia (EU Renewable Energy Directive - RED) e nos 

E.U.A (US Renewable Fuel Standard – RFS, com várias atualizações a partir de sua 

criação).  

 

A Diretiva de 2009 do Parlamento e do Conselho Europeu (Diretiva RED) revogou 

diretivas anteriores e reafirmou compromissos relacionados ao emprego de energias 

renováveis, fixando uma quota de 20% de energia proveniente de fontes renováveis 

no consumo energético total, a ser atingida em 2020, sendo 10% a parcela relativa ao 

setor de transportes, em grande parte a ser abastecida por biocombustíveis, 

adicionados à gasolina e ao óleo diesel (GEF/UNEP, 2012). De forma que todos os 

países que compõem a UE devem ajustar suas políticas energéticas nacionais em 

relação a esta diretiva. Através da Diretiva US RFS e com o objetivo de reforçar o 

programa de combustíveis renováveis, o Congresso dos E.U.A. também estabeleceu 

metas, normas e critérios no âmbito do Energy Policy Act (EPAct) de 2005, 

abrangendo matérias primas e limites de emissões de GEE no ciclo de vida dos 

biocombustíveis, em relação aos combustíveis fósseis.  

 

Uma questão-chave para os biocombustíveis é onde e como eles são produzidos 

(IEA, 2011). Cabe aqui incluir outras perguntas, relacionadas ao tema da pesquisa: 

por quem e para quem eles são produzidos. O item 2.3 a seguir, apresenta um 
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resumo das principais questões debatidas internacionalmente dentro do panorama de 

expansão dos biocombustíveis. 

 

 

2.3 O Debate Internacional sobre Biocombustíveis 

 

A produção de biocombustíveis engloba uma grande variedade de matérias primas, 

processos e respectivas performances tecnológicas e usos finais, assim como 

diferentes características e padrões de uso do solo e da água e condições climáticas,  

bem como contextos e circunstâncias socioeconômicas (GEF/UNEP, 2012).  

 

Recentemente, em função do rápido crescimento na produção de biocombustíveis 

líquidos de primeira geração, em todo o mundo (consumo interno e exportação), 

surgem questões relativas à sua real capacidade mitigadora de GEE, à sua 

sustentabilidade ambiental e social e à sua viabilidade econômica, no longo prazo 

(FAO, 2013), razões de intenso debate e proliferação de diversos esquemas e padrões 

voluntários de certificação. 

 

A crise alimentar de 2007-08 foi associada ao aumento da produção de 

biocombustíveis em escala global, desencadeando um crítico debate internacional 

relativo à ameaça dos biocombustíveis sobre a segurança alimentar (Van der Horst e 

Vermeylen, 2011; Karp e Richter, 2011; Dornburg et al., 2010). Esta associação foi 

recentemente revista em profundidade, identificando-se outros vetores no processo, 

tais como: redução da produção devido a fatores climáticos, aumento da demanda de 

produtos em economias emergentes, especulações e alta dos preços dos insumos 

agrícolas (CGEE, 2012; Van der Horst e Vermeylen, 2011, CEPAL, 2011a; ICTSC, 

2011), dentre outros.  

 

No entanto, no médio e longo prazos, a disputa por recursos naturais, trabalho e 

outros insumos, e seus impactos sobre os preços de biocombustíveis e alimentos é 

quase inevitável no contexto das forças de mercado, questão que demanda maior 

consideração na expansão produtiva de alguns biocombustíveis. China e Índia, por 

exemplo, países altamente populosos, vêm direcionando suas políticas evitando a 

produção de biocombustíveis a partir de cultivos alimentares (Ribeiro, 2013; FAO, 

2013), o que também é aventado nas discussões. O aumento da produtividade das 

culturas, uma das soluções defendidas para minimizar os conflitos entre energia e 

alimentos (Austin et al., 2013; Dhillon e Wuelisch, 2013; Fargione et al., 2010) deve ser 
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equilibrado, pois a intensificação do uso das terras, também pode conduzir ao 

esgotamento e a degradação de recursos (FAO, 2013; Gasparatos et al., 2012), em 

especial a disponibilidade da água, em quantidade e qualidade (Karp e Richter, 2011). 

O aumento da aquisição de terras estrangeiras por muitas corporações e governos 

(land and water grabbing, em todo o mundo), após a crise alimentar, não se deve 

apenas à onda dos biocombustíveis, mas deve ser acompanhada com cuidado, 

sobretudo em países com fraca governança social e ambiental, bem como onde a 

produtividade agrícola pode ser fortemente melhorada através de investimentos 

tecnológicos (Rulli et al., 2013,  Van der Horst e Vermeylen, 2011; Favareto et al., 

2011). Face às potenciais ameaças relativas aos biocombustíveis líquidos de 1ª 

geração5, prioriza-se o uso mais intenso de matérias-primas que não demandam terra 

para sua produção ou que não competem com a produção de alimentos e com o uso 

da água, tais como lixo e resíduos agrícolas e florestais (Dhillon e Wuehlisch, 2013; 

Karp e Richter, 2011; Fargione et al., 2010; Fritsche et al., 2010; Tilman et al., 2009), a 

partir de tecnologias avançadas (2ª e 3ª gerações 6 ). Porém, mesmo que estas 

tecnologias alcancem escala suficiente para as futuras demandas, a competição da 

bioenergia com alimentos (terras, preços) no longo prazo é incerta (FAO, 2013; 

Ribeiro, 2013; Dornburg et al., 2010) e também podem incorrer em emissões de GEE 

(transporte) e outros impactos ecológicos e socioeconômicos (Van der Horst e 

Vermeylen, 2011; Van Dame et al., 2008). 

 

Um crítico problema, interligado à segurança alimentar e também à biodiversidade, é o 

uso da terra no cultivo das matérias primas e seus impactos diretos (LUC) e indiretos 

(ILUC)7, que podem comprometer a esperada mitigação de GEE (Loarie et al., 2011; 

Fritsche et al., 2010; Fargione et al., 2008; Searchinger et al., 2008). O desmatamento 

de ecossistemas nativos (como floresta tropical, cerrado e pastagem) para a produção 

de biocombustíveis,  pode prejudicar drasticamente a almejada redução de GEE, além 

de ameaçar a biodiversidade (FAO, 2013; Dhillon e Wuehlisch, 2013; Karp e Richter, 

2011; Fargione et al., 2010; Lapola et al., 2010; Tilman et al., 2009). Embora a 

biodiversidade possa ser beneficiada pelo cultivo de matérias primas em terras 

degradadas ou abandonadas (FAO, 2013; Cherubini e Strømman, 2011; Dornburg et 

al., 2010; Tilman et al., 2009), a quantificação temporal destes benefícios e os efeitos 

                                                           
5
 Os biocombustiveis de primeira geração, ou convencionais, são aqueles produzidos a partir de fontes 

agrícolas primárias, tais como o etanol da cana-de-açúcar ou milho e o biodiesel de oleaginosas. 
6
 Os biocombustíveis avançados, razão de uma acirrada corrida tecnológica internacional (União Européia 

e U.S.A. principalmente), são aqueles produzidos a partir do aproveitamento de resíduos da produção de 
primeira geração (como o etanol lignocelulósico, obtido a partir do bagaço da cana) e de outras fontes de 
biomassa, aumentando significativamente a produtividade agrícola e a eficiência tecnológica industrial das 
rotas de conversão convencionais, assim reduzindo a pressão sobre os recursos naturais. 
7
 LUC - Land Use Change, e ILUC - Indirect Land Use Change, em inglês. 
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da mudança do clima sobre a biodiversidade (Bryngelsson e Lindgren, 2013; Dornburg 

et al., 2010; Oorschot et al., 2010) e sobre a disponibilidade da água (Vermeulen e 

Cotola, 2010), são muito incertos. Ademais, além de possíveis pressões sobre 

comunidades locais (Von Maltitz e Setzkorn, 2012), há dúvidas sobre a real 

disponibilidade e a viabilidade econômica da produção em tais terras (Fritsche et al., 

2010). Obviamente que a tendência dos investidores é a de procurar terras de alto 

valor: férteis, com alta incidência de chuvas, acesso à irrigação e próximas ao 

mercados (Vermeulen e Cotula, 2010), induzindo a conflitos locais de várias ordens.  

 

Por outro lado, quando as culturas energéticas substituem commodities alimentares, 

além da possível alteração de seus preços (Gasparatos et al., 2011; Fargione et al., 

2010), estas podem ser deslocadas para novas áreas sensíveis em carbono, ou 

florestas, em qualquer lugar do mundo (ILUC), que podem resultar em ainda maiores 

débitos de carbono, além de ameaçar a biodiversidade, controvérsia apontada em 

vários estudos (Fargione et al., 2010; Lapola et al., 2010; Tilman et al., 2009; Fargione 

et al., 2008). Como ilustração, a cultura do milho (USA) poderia exercer pressão sobre 

a área cultivada de soja neste país (Goldemberg e Guardabassi, 2009), induzindo a 

produção de soja em outros países (Brasil e Argentina, por exemplo), incorrendo em 

possibilidades de desmatamentos, desflorestamentos, emissões de GHG, ameaças à 

biodiversidade, uso intenso da água e insumos químicos, erosão e perda de nutrientes 

do solo e vários problemas ambientais e sociais, regionais e locais (Repórter Brasil, 

2010b; Wilkinson e Herrera, 2010), decorrentes do modelo monocultural da soja, 

voltado para a exportação. Também a expansão monocultural da cana no Brasil, 

embora atualmente feita primordialmente em áreas de pastagens e outros cultivos 

(Loarie et al., 2011; Martinelli et a.l, 2011; Wilkinson e Herrera, 2010; Goldemberg e 

Guardabassi, 2009), também poderia deslocá-las para zonas florestais (FAO, 2013; 

Lapola et al., 2010; Fargione et al., 2008). Note-se que os ILUC dos biocombustíveis 

são ainda foco de grandes controvérsias, pois são calculados com diferentes 

metodologias (princípios, critérios, fronteiras) (Fritsche et al, 2010), há incertezas 

espaciais e temporais na identificação e atribuição de vetores (Cherubini e Strømman, 

2011; Soimakallio e Koponen, 2011) e ainda não são contabilizados nos balanços 

energéticos dos biocombustíveis (FAO, 2013).  

 

Outro ponto de discussão é a eficiência (rendimento por unidade de terra) das 

matérias-primas e o balanço energético (relação entre a produção de energia 

renovável obtida x energia fóssil consumida) dos sistemas produtivos. Algumas 

matérias-primas são moderadamente eficientes e requerem pesados subsídios diretos 
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dos governos, como o etanol de milho (USA) (Khatiwada et al., 2012) e o biodiesel da 

colza (UE) (FAO, 2013). Outras são mais eficientes e com balanço energético 

favorável, como o etanol da cana (Brasil) (Khatiwada et al., 2012) e o biodiesel de óleo 

de palma (Malásia e Indonésia) (Gasparatos et al., 2011; Sheehan, 2009), 

economicamente mais viáveis. No entanto, em terras onde a irrigação é necessária 

(cana) ou sensíveis em carbono (óleo de palma), a sustentabilidade ambiental dos 

sistemas não é garantida, em função da disputa pela água com culturas alimentares 

(cana) (FAO, 2013; Ribeiro, 2013) e pela efetiva redução de emissões de GHG (óleo 

de palma) (Fargione et al., 2008), dentre outros problemas. 

 

A garantia da sustentabilidade da produção de bioenergia vem sendo intensamente 

discutida em vários esquemas (especialmente em países da UE) e padrões voluntários 

de certificação (iniciativas privadas) (FAO, 2013, IEA, 2011; Gasparatos et al., 2011; 

CETRI, 2010; Dornburg et al., 2010), que deverão nortear as políticas dos governos e 

o comércio internacional de biocombustiveis (CEPAL, 2011a).  

 

Teoricamente, esses padrões (princípios, critérios e indicadores) poderiam permitir a 

diferenciação entre produtos com propriedades combustíveis semelhantes, mas com 

diferenças importantes em sua cadeia de abastecimento (Walter et al., 2011). Apesar 

de revelarem um certo avanço na consciência das questões ambientais (FAO, 2013, 

Gasparatos et al., 2012), estes esquemas e padrões ainda apresentam muitas 

limitações. Alguns países produtores têm a pertinente preocupação de que um 

processo de certificação poderia impor novas barreiras para o comércio internacional 

de biocombustíveis (Walter et al., 2011).  

 

As certificações são impulsionadas pela dupla finalidade de acesso ao mercado (e por 

considerações comerciais) e de garantia da sustentabilidade, mas com base em 

apenas alguns critérios, e não integrando e interrelacionando os seus diversos 

aspectos (água, alimentos, biodivesidade, efeitos econômicos e sociais, potencial de 

biomassa) (FAO, 2013, Gasparatos et al., 2011; Dornburg et al., 2010). Por exemplo, a 

metodologia RED (UE), baseada na abordagem Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), 

exclui várias questões críticas (Soimakallio e Koponen, 2011). Obviamente que a 

multiplicidade de indicadores, de diferentes escalas (globais, regionais e locais), 

categorias, magnitudes e importâncias, torna essa integração bastante complexa e a 

busca de consenso e harmonização entre as diferentes metodologias utilizadas ainda 

é inevitável. 
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A maioria dos estudos sobre biocombustíveis, no entanto, priorizam os aspectos 

ambientais e econômicos de sua cadeia de produção (Ribeiro, 2013; German e 

Schoneveld, 2012; Shaeffel et al., 2012; Sheehan, 2009). O pilar social é o elo mais 

fraco de seus diversos estudos (Ribeiro, 2013; German e Schoneveld, 2012; Schaffel 

et al., 2012; Sheehan, 2009)  e de suas certificações (FAO, 2013; Lehtonen, 2011), o 

que pode prejudicar, ao invés de promover, o desenvolvimento rural em países do Sul 

(German e Schoneveld, 2012). Os impactos sociais são mencionadas na maioria dos 

esquemas de certificação apenas em quesitos mínimos (trabalho infantil, salário 

mínimo, compensações por terra e recursos perdidos, cumprimento de leis nacionais e 

convenções internacionais) (FAO, 2013; Van der Horst e Vermeylen, 2011). Questões 

importantes que podem afetar as populações de baixa renda envolvidas na produção, 

como a gestão de recursos, as implicações na saúde humana, a questão de gênero 

(GEF/UNEP, 2012), a redução de pobreza e a inclusão de pequenos produtores 

(Austin et al., 2013) não são normalmente discutidas (FAO, 2013).  

 

A coincidência geográfica de hot spots de extrema pobreza e biodiversidade, 

concentradas em áreas rurais, deveria receber um tratamento empírico (e não apenas 

teórico), na busca de soluções win-win (conservação de biodiversidade e mitigação 

das armadilhas de pobreza) (Barrett et al., 2011; Brussaard et al., 2010). A proliferação 

de sistemas monoculturais de bioenergia onde os direitos sobre as propriedades rurais 

não são assegurados (FAO, 2013; Austin et al., 2013; Vermeulen e Cotula, 2010), 

podem causar significativos impactos sociais diretos (principalmente inseguranças 

hídrica e alimentar) e indiretos (por exemplo, deslocamento e desenraizamento cultural 

de camponeses pelas pressões do agronegócio; falta de acesso à terra pelo aumento 

de seus preços), estes últimos não contemplados nas diretrizes européias (Mohr and 

Bausch, 2013; Bogdansky, 2012; German e Schoneveld, 2012; Van der Horst e 

Vermeylen, 2011; Von Maltitz e Setzkorn, 2012). A demanda mais intensa de matérias 

primas e resíduos agrícolas para a geração avançada de biocombustíveis também 

poderá afetar diretamente pobres rurais (2,6 bilhões, em 2012, segundo IEA, 2012a), 

que ainda dependem dos usos tradicionais de biomassa para cozinhar8 (FAO, 2013; 

Bogdansky, 2012), em especial na África Subsaariana (Von Maltitz e Setzkorn, 2012).  

 

                                                           
8
A ironia de muitos projetos de biocombustíveis em larga escala é que eles estão mirando a África como 

fonte de matéria-prima de biocombustíveis para o mundo desenvolvido, sem lidar com a falta de energia 
moderna nas áreas onde a matéria-prima está sendo originada. Além disso, podem estar substituindo os 
combustíveis de biomassa tradicionais utilizados localmente por novas matérias-primas para 
biocombustíveis destinados exclusivamente para exportação (Von Maltitz e Setzkorn, 2012). 
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Os camponeses, atores potencialmente fundamentais em uma gestão ecologicamente 

menos agressiva dos recursos naturais e sujeitos portadores de legítimas aspirações 

(Dhillon e Wuehlisch, 2013; German e Schoneveld, 2012; Barrett et al., 2011), muitas 

vezes são vistos como meros produtores de matérias-primas (Schaffel et al., 2012; 

Van der Horst e Vermeylen, 2011) e não participam das discussões. Ademais, as 

certificações estão praticamente fora de seu alcance, pelo seus altos custos, pela falta 

de acesso à informação e  capacidade de gestão demandadas em sua implementação 

(German e Schoneveld, 2012; FAO, 2012a, Van Dame, 2008), favorecendo as 

grandes empresas (FAO, 2013).  

 

Por outro lado, as certificações podem se tornar uma barreira à inclusão produtiva de 

produtores familiares (FAO, 2012a; Von Maltitz e Setzhorn, 2012), pelos altos custos 

envolvidos nos processos de certificação. Dependendo das circunstâncias (como, 

onde e quando) e da escala produtiva (uso doméstico, local ou para o mercado), 

pagamentos para a preservação de serviços ecossistêmicos e recompensas pela 

mitigação proporcionada por um biocombustível (Bogdansky, 2012; Barrett et al., 

2011; Fargione et al., 2010) talvez sejam alternativas mais viáveis do que certificações 

(Gasparatos et al., 2011), sobretudo quando a produção não se destina à exportação 

(Von Maltitz e Setzhorn, 2012). O amplo desenvolvimento rural sustentável de áreas 

subdesenvolvidas depende fundamentalmente de fortes políticas setoriais, que evitem 

inclusive o aprofundamento das assimetrias de poder entre oligarquias agroindustriais 

e agricultores familiares (Lehtonen, 2011), mais do que de critérios orientadores de 

processos e padrões (Shaffel et al., 2012). Porém, o envolvimento de agricultores 

familiares em certificações são relevantes, por exemplo, quando a bioenergia é 

explorada em áreas sensíveis, como a palma de óleo (ou dendê) na região amazônica 

(Schaffel et al., 2012; Van der Horst e Vermeylen, 2011) ou na Tailândia (FAO, 2012a),  

pelos riscos de desflorestamento envolvidos.  

 

De um modo geral, avanços na sustentabilidade social de biocombustíveis, que 

ampliem oportunidades de mercado e contemplem benefícios econômicos, segurança 

alimentar e energética para as comunidades rurais cooperativadas (OECD, 2011), 

respeitando sua soberania (Schaffel e Rovere, 2010), podem, minimamente, garantir a 

aceitação mais ampla e duradoura da gestão de recursos (FAO, 2013; Ribeiro, 2013).  

 

Obviamente que a implementação de projetos de biocombustíveis com vistas à 

exportação devem ser em larga escala para serem competitivos no mercado global 

(Von Maltitz e Setzkorn, 2012; CEPAL, 2011a), notando que ainda não se avançou na 
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internalização dos custos relativos aos danos ambientais e sociais a eles associados 

(FAO, 2012b; Agostinho e Ortega, 2012; Martinelli et al., 2011; Tilman et al., 2009). 

Acredita-se que o desafio dos governos seria o adequado planejamento de tais 

sistemas, avançando em suas limitações ambientais e sociais (Van der Horst e 

Vermeylen, 2011), porém contrabalançando (geográfica, temporal e 

socioculturalmente) com a implementação de sistemas de pequena (uso doméstico e 

uso local) (Maroun e Rovere, 2014). A integração de pequenos produtores e outros 

grupos menos favorecidos (Austin et al., 2013; CEPAL, 2011a) garantiria a sua 

segurança energética e alimentar (FAO, 2013; Von Maltitz e Sekhorn, 2012), evitaria 

as conhecidas armadilhas de pobreza (Barrett et al., 2010) e favoreceria a 

manutenção dos serviços ecossistêmicos (Dhillon e Wuehlich, 2013; CETRI, 2010).  

Governos de países em desenvolvimento, que conseguissem avançar positivamente 

na gestão dessas possibilidades em seus territórios, poderiam ter suas produções 

para exportação priorizadas, como um item adicional nas certificações (Maroun e 

Rovere, 2014).  

 

Por fim, sem fortes e consistentes políticas e instrumentos econômicos (incentivos, 

desincentivos, regulamentos) nacionais complementares, que regulem as falhas de 

mercado nos países (White et al., 2013; Rogers et al., 2012; German et al., 2011), 

exportadores e importadores, que não sejam focadas apenas na necessidade da 

segurança do suprimento energético (Van der Horst e Vermeylen, 2011) e que 

integrem pequenos produtores nas cadeias de valor dos biocombustíveis, a 

certificação não será garantia de sustentabilidade (FAO, 2013; Austin et al., 2013; 

Shaffel et al., 2012; Van Dame et al., 2008), lembrando, ainda, a necessidade de 

incorporar no planejamento a complexidade da influência da mudança climática sobre 

a agricultura  e sobre os serviços ecossistêmicos (Dhillon e Wuehlisch, 2013; Mooney 

et al., 2009). 

 

 

2.4 As Desigualdades Sociais e a Segurança Alimentar 

 

Paralelamente às questões energéticas apresentadas, o desafio de caminhar na 

direção de uma sociedade mais igualitária e mais sustentável está, mais do que 

nunca, em pauta (Conservação Ambiental Brasil, 2011). Apesar dos avanços sociais 

observados nos últimos anos em todo o mundo (Abramovay, 2012; UN, 2012), a 

persistência das graves desigualdades sociais, entre e dentro das nações (Sachs, 

2012), revelada pela estimativa de quase 1 bilhão de pessoas em estado de 
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subnutrição no mundo (FAO, 2012b), reforça as críticas relativas aos modelos de 

produção e consumo das sociedades contemporâneas (Maroun e Rovere, 2014). Em 

2012, 18 milhões de pessoas “invisíveis” morreram vítimas da fome (IHU, 2013). 

 
As energias renováveis poderiam acelerar o acesso a serviços modernos de energia 

de bilhões de pessoas. Apesar dos avanços constatados em 2011, cerca de 1,3 bilhão 

de pessoas ainda não têm acesso à eletricidade e 2,6 bilhões não têm acesso a meios 

adequados para cozinhar (IEA, 2012a), quadro que só se alterará com a 

implementação de relevantes políticas internas, apoiadas e complementadas pela 

assistência internacional (IPCC, 2011). Projeções da ONU (UN, 2012) indicam que, 

em 2015, cerca de 1 bilhão de pessoas estarão (sobre)vivendo com menos de US$ 

1,25 por dia; 600 milhões terão acesso precário (qualidade e quantidade) à água. 

 

Por outro lado, o setor da agricultura, base fundamental para a atual produção de 

biocombustíveis de 1ª geração e alimentos, é uma fonte significativa de emissões de 

GEE: em 2005, representava de 12 a 13% das emissões globais de GEE, segundo o 

IPCC (2007). Políticas para mitigar o aquecimento global devem ser consistentes com 

outras políticas agrícolas (OECD, 2011). Dentro do contexto mundial de crises 

(ambiental, alimentar, energética e hídrica) diretamente relacionadas a políticas 

agrárias, e considerando as projeções da OECD/FAO (2012) da população mundial 

(acréscimo de 680 milhões de pessoas até 2021) a questão mais urgente talvez seja 

como - e não quanto - reinvestir na agricultura. Pergunta-se como o setor de 

agricultura poderia ser parte da solução e não do problema ambiental e climático. Em 

função do aumento de restrições de recursos naturais e do aumento das pressões 

ambientais, o desafio no atendimento às futuras necessidades humanas (alimentos, 

combustível e fibras) não é apenas aumentar a produção e a produtividade agrícola, 

mas fazê-lo de forma mais econômica, socialmente mais justa, ambientalmente mais 

sustentável e, criticamente, mais resiliente ao clima (OECD/FAO, 2012; NU, 2010), 

contribuindo para a progressiva realização do direito humano à alimentação adequada. 

Para garantir o direito à alimentação, é preciso garantir a possibilidade de qualquer ser 

humano obter alimentos diretamente de terras produtivas ou de outros recursos 

naturais, ou, ainda, comprar alimentos - disponíveis, acessíveis e adequados (NU, 

2010).  

 

O paradigma de agricultura moderna de 25 anos atrás (Revolução Verde) vem sendo 

contestado, tanto do ponto de vista ambiental (destruição de vegetações nativas, uso 
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intenso de pesticidas, herbicidas, fertilizantes, água 9  e outros recursos) quanto 

econômico (subsídios em investimentos, preços e rendas).  Assim como as grandes 

concentrações urbanas,  os sistemas agrícolas de grande escala, aqui incluída a 

produção de biocombustíveis líquidos de primeira geração e commodities alimentares, 

rompem funções ecológicas naturais (CGEE, 2012), portanto devem ser 

continuamente repensados, em termos de investimentos, tecnologias e práticas.  

 

 

2.5 Desafios Atual e Futuro  

 

A mitigação das múltiplas dimensões de pobreza de grandes contingentes 

populacionais no mundo (hídrica, alimentar, energética, sanitária, financeira, agrária, 

educacional e informacional) (Maroun e Rovere, 2014), olhada sob a ótica da 

complexa inter-relação entre a Mudança Climática, a produção de Bioenergia e 

Alimentos (IPCC, 2011; Karp e Richter, 2011; Mark e Pilgrim, 2011) e Biodiversidade 

(Dhillon e Wuehlisch, 2013; Barrett et al., 2011) é um imenso desafio da atual 

civilização, em função dos riscos impostos aos serviços ecossistêmicos (solo, água, 

biodiversidade), questão sintetizada na Figura 2.1 a seguir.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
                        Fonte: Adaptado de Karp e Richter, 2011 

 
 

Figura 2.1: Inter-relação entre a Mudança Climática, a Agricultura e  
os Serviços Ecossistêmicos 

                                                           
9
 A mudança climática deverá alterar os padrões de chuva em muitas regiões do mundo, exacerbando a 

escassez de água (UNEP, 2012a; IPCC, 2007). O crescimento da população mundial, porém, irá 
pressionar mais ainda os recursos hídricos disponíveis, mesmo na ausência de mudanças climáticas. O 
estresse hídrico é um risco crescente, particularmente em países em desenvolvimento (OECD, 2011).  
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A produção de alimentos, sobretudo se baseada em insumos químicos como a dos 

países industrializados, contribui para as emissões de GEE e também é afetada pelas 

alterações climáticas. A mudança climática também afeta as culturas energéticas, mas 

estas também poderiam mitigar a mudança climática. Se as culturas energéticas forem 

substituídas pela produção de alimentos, no entanto, sua capacidade de mitigação se 

reduz ou até se anula, dependendo da situação. Ainda, se as culturas energéticas 

resultarem em conversão de terras originalmente utilizadas para o cultivo de 

alimentos, há ameaça à segurança alimentar. Por fim, e não de forma exaustiva, 

independentemente da parcela de impacto relativa à mudança climática, tanto a 

produção de alimentos quanto as culturas energéticas podem impactar outros serviços 

dos ecossistemas, tais como o uso da água e da biodiversidade (Karp e Richter, 

2011), e vice-versa, de forma positiva ou negativa (OECD, 2011). Observa-se que o 

grande desafio para a racionalidade não é a simples escolha entre “alimentos e 

energia”, mas sim a otimização dos dois sistemas produtivos em bases positivamente 

sinérgicas, ou não conflitantes, economicamente viáveis, socialmente inclusivas e 

ambientalmente sustentáveis, levando em conta os possíveis impactos da mudança do 

clima.  

 

A preemência de uma economia menos intensiva em carbono - a apregoada 

Economia Verde - demanda reformulações estruturais nas matrizes produtivas, 

energéticas e logísticas das nações, mas plena de complexidades e contradições. 

Abramovay resume esses impasses de forma bastante suficiente. O desafio, afinal, 

seria “aumentar a eficiência e reduzir a desigualdade no uso de recursos – objetivos 

estratégicos de uma nova economia que tenha a ética no centro da tomada de 

decisões e que se apóie em um metabolismo social capaz de garantir a reprodução 

saudável das sociedades humanas” (Abramovay, 2012). A redução da desigualdade 

no uso de recursos e a necessária redistribuição de renda e melhoria da qualidade de 

vida de grande parte da população mundial, passa infalivelmente pela mudança de 

padrões de produção e consumo. Até porque, dentro do atual modelo, não há garantia 

de verdadeiro bem-estar dos seres humanos, tidos como acumuladores e 

consumidores incontentáveis pela lógica econômica hegemônica.  

 

Finalmente, há uma séria questão ética (Sachs, 2012) que não comporta o adiamento 

da promoção de caminhos de desenvolvimento socioeconômico com maior equidade 

intra e intergeracional (espacial e temporal): a mudança climática já causa nesta 

geração - e deverá causar nas gerações futuras - impactos diferenciados sobre os 

sistemas naturais e humanos, entre e dentro dos países e regiões, com grande 
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probabilidade de atingir mais severamente as pessoas mais pobres (IPCC, 2007), 

aquelas que menos contribuíram para o agravamento do efeito estufa. A privatização 

de interesses e a democratização de prejuízos não pode passar em branco nas 

negociações internacionais. Do ponto de vista humanitário, dar prosseguimento ao 

cenário econômico BaU, revestido de embalagens verdes (green washing) e relevando 

o atual sofrimento de bilhões de pessoas - sem voz nos debates e decisões - talvez 

seja uma negação de todos os avanços até aqui alcançados pela sociedade moderna. 
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3. O BRASIL E O ETANOL 

 

 

Este capítulo apresenta um panorama do Brasil em termos de produção e uso de 

energias renováveis em sua matriz energética, a perspectiva de expansão do uso de 

biocombustíveis líquidos, em especial o etanol, e informações gerais do setor 

sucroalcooleiro, incluindo os principais aspectos de sua sustentabilidade, também 

contextualizando a iniciativa estudada. 

 

 

3.1 A Matriz Energética Brasileira 

 

Dentro do contexto de crises anteriormente apresentado, o Brasil se destaca pelas 

suas vantagens geográficas em relação a outros países. Situado em região tropical, 

com altas taxas de luminosidade e temperaturas médias, disponibilidade hídrica, 

regularidade de chuvas, condições edafoclimáticas variadas e ainda com vasta 

disponibilidade de terras agriculturáveis, o país possui um quadro de recursos naturais 

altamente favorável para a produção de energia renovável e teria todas as condições 

para uma mudança na qualidade de seu - ainda necessário - desenvolvimento.  

 

O Brasil atualmente possui uma das matrizes energéticas mais limpas, ou menos 

carbono intensivas do mundo. Em 2010, a parcela de energias renováveis na oferta 

interna de energia do país foi de 45%, valor relativamente alto quando comparado com 

a média mundial de 13% (sendo 2% a partir de energia hidráulica, 10% de biomassa e 

resíduos e 1% de outras fontes renováveis) (FBDS, 2012a). No entanto, em termos de 

emissões globais de GEE, embora o Brasil tenha sido responsável, em 2010, por 

apenas 1,4% das emissões do uso de energia do mundo10, o país se situou dentre os 

grandes emissores mundiais, ocupando a sétima posição (3,2%) (UNEP, 2012a), 

especialmente pelas atividades de mudança do uso do solo (principalmente na 

Amazônia e no Cerrado), seguida da Agropecuária, setores que em 2005 respondiam, 

respectivamente, por 61% e 19% do total de emissões de GEE do país (Rovere et al., 

2012; CGEE, 2012; Rovere, 2012).  

 

A Tabela 3.1 a seguir apresenta a crescente evolução da participação das energias 

renováveis na oferta interna de energia do Brasi 

                                                           
10

 Em termos mundiais, os maiores emissores de GEE do uso de energia são a China (25%) e os Estados 
Unidos (18%) (BP, 2011). 
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Tabela 3.1: Contribuição de Fontes Renováveis na Oferta 

 Interna de Energia do Brasil 

 

 2002 2003 2004 2005 
 

2006 2007 2008 
 

2009 2010 2011 

Fontes Renováveis (%) 41,2 43,8 43,8 44,5 45,0 46,1 45,9 47,2 45,1 44,1 

Fonte: EPE, 2012a 

 

 

A expressiva parcela de energias renováveis na oferta interna de energia do país se 

deve pela energia hidráulica e pela queima do bagaço da cana-de-açúcar, utilizada na 

produção de álcool etílico hidratado e anidro11, destacando os setores brasileiros de 

energia elétrica, industrial e de transportes no quadro mundial (FBDS, 2012a).  

 

Com relação à matriz de energia elétrica do Brasil, em 2011, 89% da oferta interna de 

eletricidade foi gerada por fontes renováveis (hidráulica, biomassa e eólica), sendo: 

81,9% hidráulica (74% geração interna + 7,9% importada, também hidráulica), 6,9% a 

partir de biomassa (lenha, bagaço de cana-de-açúcar, lixívia e outras recuperações) e 

0,5% eólica, esta última fonte com um aumento de 24,3% em relação a 2010 (EPE, 

2012a).  

 

O setor industrial brasileiro, em 2011, foi responsável pela maior participação no uso 

final de energia do país (35,8% do total), seguido pelo setor de transportes (30% do 

total) 12 , sendo o transporte rodoviário (veículos leves e de carga) o de maior 

participação deste setor, consumindo 27,5% do total de energia (EPE, 2012a).  

 

O consumo de energia do setor de transportes do país vem crescendo nos últimos 10 

anos e representou, em 2011, 32,3% do consumo total de energia do país (EPE, 

2012a). A Tabela 3.2 a seguir apresenta a evolução do consumo do setor por fonte de 

combustível, para o período de 2002 a 2011. 

 

 

 

                                                           
11

 O álcool etílico (ou etanol) hidratado é utilizado em automóveis flex fuel, ou bicombustível. O etanol 

anidro é utilizado como aditivo à gasolina, na atual proporção de 25%. A diferença básica entre ambos é o 
teor de água, sendo de 5% em volume para o etanol hidratado e de 0,5% em volume para o etanol anidro 
(www.unica.com.br, acesso em 10.01.2013).  
12

 Em termos de emissões de GEE, no entanto, o setor de transporte do país, por ser mais carbono 
intensivo do que o da indústria, teve a maior contribuição para o total de emissões de CO2 pela queima de 
combustíveis do país, em 2010, representando 43% do total, seguido do setor industrial (29%) (IEA, 
2012b).   

http://www.unica.com.br/
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Tabela 3.2: Consumo por Fontes de Combustível no Setor de  

Transportes do Brasil (%) 

 

Fonte 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Óleo Diesel 52,5 52,0 52,1 51,1 50,9 50,2 49,5 48,7 48,8 48,6 

Óleo Combustível 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,6 1,7 1,6 1,4 1,3 

Gasolina Automotiva 25,3 27,2 26,3 25,8 27,1 24,6 23,1 23,3 25,1 28,2 

Querosene 6,3 4,6 4,6 4,8 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,8 

Álcool Etílico 12,4 12,0 12,5 13,2 12,0 14,8 17,5 18,7 17,3 14,5 

Outras 2,0 2,7 3,0 3,5 4,1 4,2 3,7 3,2 2,8 2,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: EPE, 2012a 

 

Embora o uso do etanol na matriz de transportes brasileira (17,3%, em 2010 e 14,5% 

em 2011) se destaque em termos mundiais, o setor é altamente dependente do diesel 

do petróleo, respondendo por 48,6% do seu consumo de energia final em 2011.  Ainda 

em 2011, o setor de transportes rodoviário consumiu a maior parte de óleo diesel 

(50,9%) do país, sendo o transporte de carga o de maior consumo de diesel dentro do 

setor, 30,7% de gasolina automotiva, 9,2% de álcool etílico hidratado, 6,6% de álcool 

etílico anidro e 2,6% de gás natural (EPE, 2012a).  

 

Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento poderiam incentivar o uso do etanol 

no transporte de carga, substituindo o diesel automotivo (CEPAL, 2011a) ou utilizando 

o etanol como aditivo ao diesel do petróleo (CGEE, 2012), resultando em expressiva 

contribuição para o processo de descarbonização do setor de transportes13. O etanol, 

desde que produzido em condições apropriadas, tem vantagens claras sobre a 

gasolina em reduzir as emissões de GEE, dentre outras vantagens ambientais. Em 

2011, o etanol foi responsável pelo abastecimento de 32,1% da demanda energética 

dos veículos leves no País (MME, 2012b). O uso mais intenso do etanol como 

combustível automotivo, ao reduzir a demanda de gasolina, alivia as pressões sobre a 

demanda e o refino de petróleo (EPE, 2007). Ademais, o etanol brasileiro propicia 

segurança energética, economia de divisas e geração de emprego (Rovere et al, 

2011). Em maio de 2013, o percentual da mistura de álcool anidro à gasolina retornou 

para 25%14. 

                                                           
13

 Devido à baixa eficiência do etanol nos atuais motores do tipo Otto, bem como aos preços mais 
competitivos do petrodiesel em relação ao etanol, essas tecnologias têm feito pouco progresso e foram 
praticamente abandonados no início dos anos oitenta (CGEE, 2012).  
14

 Em 2011, ano de baixa produção do biocombustível, este percentual, estipulado entre 18 a 25%, havia 
sido reduzido para 20%. 
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Desde janeiro de 2010, é obrigatória no Brasil a mistura de 5% de biodiesel em todo o 

diesel comercializado para fins veiculares (CGEE, 2012).  Em 2011, houve um 

aumento de 12% de biodiesel disponibilizado no mercado interno, sendo o volume 

total produzido de 2.672.760 m3. A principal matéria-prima para a produção de 

biodiesel foi o óleo de soja (81,2%), seguido do sebo bovino (13,1%) (EPE, 2012a). A 

produção de biodiesel a partir de outras matérias primas ainda não é significativa no 

Brasil, em função de custos, logística, baixa produtividade das culturas e outros 

problemas do atual estágio tecnológico da cadeia. Sem fortes incentivos fiscais do 

governo, o biodiesel, sobretudo aquele obtido de oleaginosas provenientes da 

agricultura familiar, como previsto no Plano Nacional de Produção e Uso de Biodiesel 

(PNPB), ainda não tem condições de ser competitivo em relação ao óleo diesel 

(http://www.biodieselbr.com, acesso em 09/01/2013).  

 

Alguns impasses se reservam à expansão da produção de energia no Brasil, aqui 

apresentados para uma primeira reflexão. Além das projeções de crescimento da 

população a ser atendida no futuro, o aprofundamento da luta contra a pobreza e as 

desigualdades sociais de várias ordens do país demandam esforços políticos e 

investimentos econômicos, resultando em maior consumo de energia per capita 

(FBDS, 2012a). O desafio para o Brasil seria, então, como aumentar a oferta de 

energia mantendo o caráter renovável de sua matriz, permitindo o aumento da 

demanda. Os ganhos pela melhoria da eficiência energética são importantes nessa 

perspectiva. Em termos de possibilidades de fontes de baixo carbono, o quadro de 

recursos naturais do Brasil é bastante favorável para o gradativo planejamento de 

rotas de desenvolvimento mais sustentáveis e inclusivas, dinamizando seu 

desenvolvimento regional e rural e melhorando o acesso a serviços essenciais de 

grande parte da população brasileira, urbana e rural. O potencial hidrelétrico 

remanescente, no entanto, vem se reduzindo em função de pressões ambientais, 

induzindo a uma matriz mais carbono intensiva (Rovere et al., 2012; FBDS, 2012a), 

sobretudo se considerada a consolidação da exploração e produção de petróleo do 

Pré-Sal.  

 

Há ainda os impactos que a mudança climática pode acarretar ao setor hidrelétrico, 

pontuais ou definitivos. Segundo o Plano Decenal de Expansão de Energia da 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2012b), com o Pré-Sal, o atual patamar de 

produção de petróleo (2 milhões de barris por dia - bpd) se elevaria para 5,43 milhões 

de bpd até 2021, com o excedente em relação a demanda projetada (esta de 

aproximadamente 2,89 milhões de bpd para o final do período) provavelmente 

http://www.biodieselbr.com/
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direcionado à exportação, segundo a EPE. Para o alcance deste fim (o melhor que se 

pode esperar), além de outras políticas e medidas, será preciso investir amplamente 

em fontes renováveis no país, à altura do seu imenso potencial de renovabilidade, 

mantendo a característica de baixo carbono da matriz brasileira e atingindo com folga 

a meta de redução de emissões de GEE do Brasil acertada nas negociações 

internacionais sobre o clima, qual seja: redução em relação ao BaU na faixa de 36,1% 

a 38,9%, até 2020 (EPE, 2012b; UNEP, 2012b).  

 

É bem verdade que a meta de abatimento de emissões do país passa principalmente 

pelo controle das atividades de mudança do uso do solo (24,7%) e que as ações de 

controle e combate ao desmatamento do governo resultaram em expressivos avanços 

ultimamente, através do monitoramento por satélites desenvolvido pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) (DAE/OECD/UNEP, 2013; Rovere et al., 

2012). Mas os riscos de se decidir por caminhos sabidamente insustentáveis, a 

exemplo dos países industrializados, são grandes, se consideradas questões culturais 

históricas do Brasil e sua relação com os ditames das grandes economias globais, 

estas obviamente plenas de contradições e impasses, face às crescentes limitações 

ao uso de combustíveis fósseis. 

 

Outra questão a ser considerada são as barreiras e limitações do mercado 

internacional aos biocombustíveis brasileiros, que venham a ser destinados à 

exportação, destacando-se o etanol da cana, já que o biodiesel ainda não alcança 

números expressivos de produção para tal. Os entraves, não apenas corporativos e 

alfandegários, resultam das normas e critérios de certificação, previstos nas diretivas 

em curso nos países da União Européia e nos Estados Unidos, países potencialmente 

importadores de biocombustíveis. Com já apresentado, o etanol norte-americano é 

produzido principalmente a partir de milho, com custos econômicos mais elevados e 

com balanço energético15 menos favorável às reduções de GEE, se comparado ao 

etanol da cana do Brasil (FAO, 2013; Rovere et al., 2011). Recentemente, apesar das 

pressões de produtores de etanol dos Estados Unidos, a EPA (Agência de Proteção 

Ambiental dos EUA) passou a reconhecer o etanol da cana do Brasil como um 

biocombustível avançado (que reduz pelo menos 50% de GEE, comparado à gasolina) 

(CGEE, 2012), mantendo aberta a porta para futuras exportações do país. Já a União 

Européia ainda mantém suas restrições ao etanol brasileiro, a princípio com base em 

                                                           
15

 O balanço de energia líquida é a razão entre a energia contida num dado volume de etanol dividida pela 
energia fóssil necessária para a sua produção, sob a forma de fertilizantes, pesticidas, diesel gasto na 
colheita mecanizada e no transporte de cana para a usina de processamento (Goldemberg et al., 2008). 
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alguns aspectos de sua sustentabilidade, altamente controversos e, por vezes, tidos 

como infundados por alguns especialistas brasileiros. Estas restrições são vistas como 

expressão de interesses econômicos e não como preocupações científicas e 

ambientais do bloco europeu, revelando também, os escassos conhecimentos na 

Europa sobre a diferenciação das regiões naturais, econômicas e socioespaciais do 

Brasil (Kohlhepp, 2010). O forte debate sobre a sustentabilidade dos biocombustíveis 

é amplo e pertinente, porém com generalizações nem sempre cabíveis. Vide, como 

exemplo, o recentíssimo artigo elaborado por Nogueira et al. (2013), em resposta à 

posição crítica em relação a biocombustíveis em geral, apresentadas por Michel 

(2012), o qual defende a conversão fotovoltaica como mais eficiente do que a 

fotossíntese, posição esta estendida a todos os biocombustíveis.  

 

Apesar das flutuações em termos de políticas governamentais, a produção de etanol 

brasileira vem se aperfeiçoando, do ponto de vista tecnológico, ambiental e social, na 

direção de criar uma base sólida de certificação do combustível, a princípio, 

acompanhando a tendência de sua “comoditização” no mercado internacional, 

atualmente tida como incerta. Há ainda o grande potencial estratégico da 

bioeletricidade, obtida pela utilização da palha e bagaço da cana na geração de 

energia, tanto para as usinas quanto para a rede, inovação promissora do setor 

sucroalcooleiro, bem como os ganhos de produtividade com a utilização desses 

coprodutos em futuras plantas comerciais de etanol 2ª geração.  

 

Não relevando a complexidade envolvida em decisões políticas dessa ordem, em 

termos econômicos e estratégicos, uma primeira idéia seria apostar maciçamente na 

produção de biocombustíveis para consumo interno e, efetivamente, reservar os 

excedentes do petróleo do Pré-Sal para exportação 16 , estes seguramente 

canalizáveis, ou com grande probabilidade de serem comercializados 

internacionalmente. Espera-se que a exploração do Pré-Sal seja planejada tanto para 

garantir o suprimento interno de derivados de petróleo, ainda indispensáveis em 

grande parte dos setores econômicos do país, mas também que alavanque um 

processo estrutural de desenvolvimento socioeconômico, preenchendo lacunas 

históricas de desigualdades. Ademais, a proposição de biocombustíveis na literatura 

sempre considera o seu aspecto promissor em termos de desenvolvimento rural, 

considerando o envolvimento da agricultura familiar em sua cadeia de produção 

                                                           
16

 Concordando com declaração do Prof. Emilio La Rovere ao Jornal da GloboNews, em  21/06/2012, por 
ocasião da Rio +20.  
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(Nogueira et al., 2013; FAO, 2013; Bogdansky, 2012; CGEE, 2012; dentre outros 

estudos), assunto melhor trabalhado adiante.  

 

De forma que essa opção - a aposta maciça em biocombustíveis - apresenta um leque 

de oportunidades e saídas para muitos dos impasses e problemas da nação, 

sobretudo aqueles de caráter social estrutural, que não comportam ser adiados, em 

especial diante dos impactos negativos da mudança climática sobre as camadas mais 

vulneráveis da população brasileira. 

 

 

3.2 A Produção e o Uso de Etanol no Brasil  

 

3.2.1 Antecedentes: O Programa Nacional de Álcool - Proálcool 

 

A produção de etanol do Brasil remonta à década de 20, mas ganhou destaque com o 

Programa Nacional de Álcool - o Proálcool. Lançado em 1975, o programa foi 

concebido pelo governo militar brasileiro durante o primeiro choque do petróleo, em 

1973, em função do aumento dos preços do petróleo e coincidindo com a estagnação 

das usinas de açúcar pelos baixos preços do produto no mercado internacional, em 

1974. O objetivo do governo, também pressionado por usineiros  interessados em 

direcionar sua produção de cana para etanol, era reduzir a dependência de cerca de 

80% (em 1973) de derivados do petróleo para consumo interno e aumentar a 

segurança energética do país (Rovere et al., 2011; Schaffel e Rovere, 2010; Wilkinson 

e Herrera, 2010; Vieira, 2007; Rovere, 1981).   

 

Com uma produção altamente subsidiada e mercado regulamentado para a adoção do 

combustível, em 1975, o etanol anidro substituía 22.4% da gasolina de veículos, em 

1975. Em 1979 (início da segunda fase do programa), o etanol hidratado atendia a 

veículos adaptados para trabalharem exclusivamente com este combustível, 

atendendo aos objetivos planejados. Neste quadro, a produção de etanol cresceu de 

664 milhões de litros (safra de 1976/77) para 3,8 bilhões de litros em 1979/80 (Rovere, 

1981). Em 1986 (início da terceira fase do programa), a produção de etanol já atingia o 

volume de cerca de 12 bilhões de litros; cerca de 90% das vendas de carros novos era 

daqueles movidos exclusivamente a álcool (Wilkinson e Herrera, 2010).  

 

A crescente demanda do combustível foi atendida pela incorporação de novas terras e 

com avanços em pesquisas na área de sementes, práticas agrícolas, tecnologias, 
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equipamentos e máquinas (Wilkinson e Herrera, 2010). No início do Programa, os 

custos de produção de etanol beiravam US$100 /barril, decaindo para US$50 / barril, 

dez anos mais tarde, em função das economias de escala e novas tecnologias 

(Goldemberg et al, 2004).   

 

Uma das dificuldades do governo para administrar o programa era a vinculação da 

produção de etanol às flutuações de preços da gasolina e do açúcar, no mercado 

internacional (Goldemberg et al, 2004), o que resultava em crises de abastecimento, 

suspensão de incentivos governamentais e descrédito pela população. Após um 

período desfavorável à produção de etanol na década de noventa, quando o 

combustível foi importado para abastecer a demanda nacional, fatores como a 

desregulamentação do mercado, ganhos de eficiência e redução dos custos de 

produção trouxeram nova dinâmica à indústria sucroalcooleira, sobretudo no estado de 

São Paulo (Kaup et al., 2011).  Com o lançamento nacional da tecnologia flex fuel em 

2003, a produção de etanol saltou de 15 bilhões de litros no ano para 25 bilhões de 

litros em 2008-2009 (Wilkinson e Herrera, 2010).  

 

O programa, ao persistir por ascenções e declínios, suportados por um longo período 

de subsídios e incentivos governamentais (esperados em processos de  

desenvolvimento disruptivo das nações), foi uma das maiores aplicações comerciais 

de biomassa para produção e utilização de energia, em todo o mundo, incorporando 

em caráter duradouro do etanol na matriz energética do país (Rovere et al., 2011; 

Shaffel e Rovere, 2010) e trazendo grandes lições e contribuições para a crise 

ambiental global atual, assim como lições de caráter social, adiante abordadas. 

 

 

3.2.2 Quadro do Setor Sucroalcooleiro 

 

a) Geral: 

 

A indústria sucroalcooleira do Brasil tem características únicas. Ao contrário de outros 

países que também produzem a cana-de-açúcar, grande parte das indústrias do setor 

produzem a cana nelas processada 17 , com modelo de produção favorecido pela 

grande extensão territorial do país, condições edafoclimáticas para o cultivo da 

gramínea em escala econômica e sua tradição agrária. Outro diferencial é a variedade 

                                                           
17

 Segundo Seabra (2008), cerca de 60% da cana processada é cultivada nas usinas, em terras próprias 
ou arrendadas.   
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de produtos comerciais obtidos com a cana: açúcar, álcool etílico, cachaça, rapadura, 

melado e outros. O bagaço da cana atualmente utilizado na cogeração também é mais 

um produto de grande valor econômico, cujo aproveitamento, ainda recente, pode ser 

otimizado (CONAB / MAPA, 2010). 

   

Na primeira fase do Proálcool, o etanol era produzido em destilarias anexas às usinas 

de açúcar, sendo paulatinamente substituídas e/ou instaladas usinas autônomas 18 

(produção exclusiva de etanol, com maiores eficiências na conversão de açúcares e 

no consumo de energia), ou flexíveis na produção tanto de açúcar quanto de etanol 

(Rovere et al., 2011), o que resultar em melhor custo-benefício em um dado período, 

consistindo em mais um diferencial empresarial relativamente a outros países. 

Atualmente, a cana-de-açúcar é destinada para cerca de 50% da produção de açúcar 

e 50% para a produção de etanol (UNICA, 2012). 

 

A atual estrutura produtiva do setor sucroalcooleiro abrange 430 unidades produtoras 

e 70 mil produtores de cana-de-açúcar (UNICA, 2013), atualmente com 100 usinas 

total ou parcialmente controladas por investidores estrangeiros (Repórter Brasil, 

2011a). A produção é distribuída em várias regiões do país e em diferentes períodos, 

possibilitando a produção e o abastecimento interno de etanol e açúcar por quase 

todos os meses do ano (CONAB/MAPA, 2010). A cana é processada 

predominatemente na região Sudeste, com concentração  no estado de São Paulo 

(mais de 50% da produção nacional, segundo CONAB, 2012), o polo mais avançado 

em termos de processos agrícolas e industriais. No entanto, além da dispersão entre 

as capacidades produtivas das indústrias (em termos de volume de cana processada 

em cada safra), existem diferenças tecnológicas e de infraestrutura consideráveis 

entre a região Centro-Sul e a região Norte-Nordeste19.   

  

b) A Produção de Cana, Etanol e Açúcar: 

 

O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, com produção na safra de 

2012/13 estimada pela CONAB (2012) em 595,13 milhões de toneladas, apresentando 

aumento de 6,2% em relação à safra 2011/12. A produção de cana teve um 

                                                           
18

 Segundo Macedo et al (2008), a maioria das novas usinas são autônomas. Porém, em 2008, mais de 
85% da cana foi moída em usinas de açúcar com destilarias anexas (CGEE, 2012). 
19

 A região Centro-Sul, aqui apresentada, abrange os estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato 
Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Espírito santo. Já a região Norte-Nordeste abrange os estados de 
Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Maranhão, Piauí, Sergipe, Ceará, 
Amazonas, Tocantins e Pará. Note-se que os estados estão listados, por região, em sequência 
decrescente de volume de cana colhida na colheita de 2008/09 (CONAB / MAPA, 2010).   
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significativo incremento no período entre as safras de 2001/02 até a safra de 2008/09, 

crescendo a um ritmo de 10,6% ao ano, atingindo 573 milhões de toneladas 

(NOVACANA, 2014). A partir da safra 2009/10, a produção passou a variar 

negativamente em 1% ao ano. A safra 2011/12 apresentou uma redução da 

produtividade média da cana-de-açúcar (68,3 toneladas de cana/ha, próxima dos 

níveis de 2000 e 2001), devido à redução dos investimentos em reforma dos canaviais 

e em tratos culturais, ao aumento dos custos de produção, a fatores climáticos atípicos 

e ao aumento do índice de perdas com a mecanização da colheita (EPE, 2012d). Além 

desses fatores (conjunturais ou estruturais), a desaceleração produtiva do setor, 

observada no período de 2008 a 2011, foi também resultante da crise financeira 

mundial em 2008, endividamentos, expansão do cultivo para novas regiões com 

menor aptidão às variedades atuais e pela manutenção de preços artificiais da 

gasolina (Souza, 2012).    

 

A produção de etanol na safra 2012/13, estreitamente ligada à política de preços dos 

combustíveis, não acompanhou o aumento da produção de cana em relação à safra 

2011/12 20 . Segundo o levantamento de dezembro de 2012 (safra 2012/13) da 

Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB (2012), a produção de etanol total foi 

estimada em 23,62 bilhões de litros, 5,22% menor que a produção da safra 2011/12, 

em função de precipitações abaixo da média (nos meses de agosto e setembro de 

2011, bem como em fevereiro e março de 2012) que prejudicaram o desenvolvimento 

e a brotação dos canaviais, sobretudo em São Paulo. Deste total, as previsões 

indicam que 9,66 bilhões de litros serão de etanol anidro e 13,96 bilhões de litros 

serão de etanol hidratado, com reduções em relação à safra anterior de 0,88% e 

8,01%, respectivamente. Esta produção de etanol concentra-se na Região Sudeste, 

Centro-Oeste e Sul com 92 % do total produzido, principalmente nos estados de São 

Paulo (50,15%), Goiás (13,29%), Minas Gerais (9,91%), Mato Grosso (4,22%), Mato 

Grosso do Sul (7,81%) e Paraná (5,56%). Segundo o mesmo levantamento, foram 

processadas o equivalente a 300,75 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na 

produção de etanol. 

 

Em 2012, 51% da frota total de veículos leves no país era flex fuel (MME, 2013a), com 

previsão de chegar a 74% em 2020, segundo estimativas da EPE (2012c), o que deve 

manter o crescimento da produção de etanol brasileira, para consumo interno. No 

                                                           
20

 Em 2011, com a quebra de safra de cana na Índia, os usineiros brasileiros direcionaram a produção 
para o açúcar e voltaram-se para as exportações em um momento de baixa oferta mundial (noticia 
disponível em http://economia.estadao.com.br/noticias/economia%20brasil,aumento-de-etanol-na-
gasolina-para-25-so-depende-de-dilma,140317,0.htm, acesso em 11/01/2013).  

http://economia.estadao.com.br/noticias/economia%20brasil,aumento-de-etanol-na-gasolina-para-25-so-depende-de-dilma,140317,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia%20brasil,aumento-de-etanol-na-gasolina-para-25-so-depende-de-dilma,140317,0.htm
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curto prazo, porém, a EPE (2012b) estima que a oferta de etanol permanecerá com 

restrições, a serem superadas através de investimentos direcionados à renovação dos 

canaviais e à ampliação e implantação de unidades produtoras, além de 

empreendimentos para facilitar e reduzir os custos de transporte e armazenagem de 

etanol. Neste cenário, a produção total de etanol de 1ª geração deverá atingir 68,3 

bilhões de litros em 2021, também segundo projeções da EPE (2012b).  

 

O país liderou a produção mundial de etanol até 2006. No entanto, a produção de 

etanol dos Estados Unidos aumentou recentemente, ultrapassando a brasileira, como 

resultado dos preços mais elevados do petróleo, políticas e subsídios governamentais 

(Rovere et al., 2011; Hertel et al., 2010). A Figura 3.1 apresenta a evolução do quadro 

do consumo de etanol dos dois países, no período de 2008 a 2011, além de valores 

mensais acumulados em 2012, elaborada pelo MME (2012c).  

 
 

 
 

Figura 3.1: Consumo de Etanol em Países Selecionados 
 

 

O Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo e foi responsável, em 2011, por 50% 

do atendimento à demanda internacional do produto (EPE, 2012d). Seus principais 

concorrentes diretos, em 2011, foram a União Européia Índia e China (CEPAL, 2011a). 

A previsão da produção de açúcar na safra 2012/13 é de 37,66 milhões de toneladas, 

4,72% a mais que na safra anterior, que foi de 35,97 milhões de toneladas, sendo 

69,46% produzido na Região Sudeste, 11,32% na Região Nordeste, 10,95% na 

Região Centro-Oeste e 8,13% na Região Sul (CONAB, 2012). 

 

A lavoura de cana-de-açúcar continua em expansão no Brasil. Segundo estimativas da 

CONAB (2012), as áreas em produção tiveram aumento considerável, sendo mais 

significativo nos estados de Minas Gerais (83.100 ha), Mato Grosso do Sul (84.700 
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ha), Goiás (79.110 ha) e Mato Grosso (13.040 ha). A Figura 3.2 ilustra a expansão da 

cultura no período de 2003 a 2013, segundo levantamento da UNICA (2012). Note-se, 

porém, que a futura competitividade entre a produção de etanol x açúcar, no país, 

depende de seus preços em relação ao preço do petróleo (DAE/OECD/UNEP,2013).  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fonte: Adaptado de UNICA, 2012 

 

 

Figura 3.2: Produção de Cana-de-Açúcar da Região Centro-Sul - 

Expansão para novas áreas 

 

 

3.2.3 O Processo de Fabricação e a Distribuição de Etanol 

 

A cadeia de produção do etanol inclui a fase agrícola, a fase industrial e a fase de 

abastecimento do combustível, brevemente apresentadas a seguir, como contexto 

para o levantamento dos aspectos ambientais e sociais envolvidos na cadeia, 

convencional e moderna.  

 

a) A Cana-de-Açúcar: 

 

A cana-de-açúcar (Saccharum hibridas) é uma planta semiperene da família das 

gramíneas. Seus componentes (colmos, pontas e folhas) totalizam cerca de 35 

toneladas de matéria seca por hectare. Seus colmos são compostos por 65% - 75% de 

água, 8% - 14% de fibra, 10% - 17% de sacarose e 0.5% - 1% de açúcares redutores 

(como glucose e frutose) (BNDES e CGEE, 2008). O álcool de 1ª geração é obtido, 

 

-    Safra 2003/04        

 

 

-    Safra 2012/13        
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basicamente, a partir da fermentação dos açúcares e da evaporação da água contida 

nos colmos da cana. A cultura da cana-de-açúcar se adapta muito bem às regiões de 

clima tropical, quente e úmido, cuja temperatura predominante seja entre 19 e 32º C. 

O clima ideal para o cultivo da cana é aquele que apresenta duas estações distintas: 

uma quente e úmida (germinação, formação de brotos e desenvolvimento vegetativo, 

dispensando a irrigação), seguida de outra fria e seca (maturação e acúmulo de 

sacarose nos colmos) (EMBRAPA, 2013; BNDES e CGEE, 2008). Seu cultivo 

desenvolve-se em solos com pH entre 4 e 8,5, sendo o ideal em torno de 6,5. Os tipos 

de solo cultivados, com propriedades físico-químicas distintas, variam dentre os 

estados do Brasil, destacando-se os tipos: latossolo vermelho (47% da área plantada 

em São Paulo), latossolo vermelho-amarelo (São Paulo, Pernambuco, Alagoas, Bahia 

e Sergipe), latossolo vermelho escuro (São Paulo), vertissolo (Bahia), argissolo 

vermelho-amarelo (Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte), brunizen 

avermelhado (Sergipe), argissolo, nitossolo, latossolo roxo e latossolo de textura 

média (Paraná), hidromórficos e aluviais (Rio de Janeiro e Santa Catarina) e areia 

quartzosa (Paraíba, Rio Grande do Norte e Planalto Central).  

 

A produtividade da cana é influenciada por diversos fatores. Solos com deficiência 

hídrica e baixa capacidade de infiltração podem oferecer grandes riscos de perda de 

produtividade. A obtenção de produtividade satisfatória também implica na correção 

adequada dos solos, com a aplicação de calcário e dolomita (EMBRAPA, 2013). 

Segundo CGEE (2004), a utilização de variedades geneticamente melhoradas 21 

(seleção a partir de cruzamentos), adaptadas a diferentes clima e solo, exigência de 

água e mais resistentes a pragas e doenças, foi um fator muito importante para o 

incremento da produtividade agrícola da indústria sucroalcooleira.  A produtividade 

anual média do Brasil, também bastante influenciada pela variabilidade climática e 

pela região produtora, está em torno de 70 toneladas de colmo úmido por hectare 

plantado (t/ha) (68,3 t/ha na safra de 2011/12 e 70,3 t/ha na safra 2012/13. A produção 

canavieira em São Paulo apresenta as maiores produtividades, alcançando em média 

70,5 t/ha na safra de 2011/12 e 73,0 t/ha na safra de 2012/13 (CONAB, 2012), com 

regiões no estado mais favoráveis ao cultivo e mais avançadas em termos 

tecnológicos alcançando 82.4 t/ha, em 2002, e evoluindo para 87.1 t/ha, em 2008 

(Macedo et al., 2008).   

 

                                                           
21

 Dentre as instituições desenvolvedoras de cultivares do Brasil, destaca-se a Rede Interuniversitária 
para o Desenvolvimento do Setor Sucroalcooleiro do Brasil (Ridesa), fundada em 1991, que responde por 
cultivares plantadas em mais de 50% da área total brasileira de cana-de-açúcar 
(www.agencia.cnptia.embrapa.br, acesso em 23.01.2013; Seabra, 2008).  

http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/
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O ciclo completo da cana no Brasil, variável em função do clima local, da variedade 

cultivada e das práticas agrícolas, é em geral de seis anos, com cinco cortes, quatro 

tratos de soqueira e uma reforma do canavial dentro deste período. O primeiro corte é 

realizado após 12 a 18 meses do plantio das mudas, período que também varia em 

função da variedade de cana utilizada; os outros cortes são feitos a cada ano 

subseqüente, com a produtividade da cana por hectare tendendo a diminuir, o que 

resulta na necessidade de reforma do canavial, dando reinício a outro ciclo (BNDES e 

CGEE, 2008).  

 

b) A Fase Agrícola: 

 

O sistema de plantio tradicional de cana envolve três etapas distintas: i) colheita e o 

transporte de mudas de cana de diferentes locais do plantio; ii) aração, gradeação e 

abertura de sulcos, com a aplicação de fertilizantes, distribuição das mudas, aplicação 

de herbicida, fungicida e inseticida; iii) cobertura das mudas (CGEE, 2012). O plantio 

pode ser manual, semi-mecanizado ou mecanizado, dependendo da região produtora. 

As vantagens ambientais do uso do plantio direto, atualmente utilizado apenas em 

caráter experimental em algumas usinas (CGEE, 2012), começam a ser aventadas.  

 

O período de colheita da cana, definido em função do regime de chuvas, varia dentre 

as regiões produtoras: abril a dezembro na Região Centro-Sul e agosto a abril, na 

Região Nordeste. A colheita manual é feita através de prévias queimadas, para facilitar 

o serviço de corte da cana pela mão-de-obra. Ao lado da aplicação de fertilizantes 

nitrogenados na fase agrícola, as queimadas têm grande influência no balanço de 

GEE dos sistemas, além de induzirem outros impactos ambientais. As queimadas vêm 

sendo eliminadas pela colheita mecanizada, utilizada em cerca de 30% a 40% da 

produção brasileira e correspondendo a 65% nos canaviais de São Paulo (UNICA, 

2013).  

 

Após o corte da cana, segue-se a operação de carregamento e transporte até as 

usinas. A cana colhida deve ser processada o mais cedo possível, evitando-se perdas 

de sacarose (Monteiro, 2010) e possíveis infestações de fungos e bactérias. Nesta 

etapa, o transporte rodoviário é utilizado na grande maioria de usinas do país, também 

com influência na compactação do solo (BNDES e CGEE, 2008).  
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Note-se que as etapas de corte, carregamento e transporte da cana até as usinas 

pode ser vista como uma etapa de transição entre as etapas agrícola e industrial da 

indústria sucroenergética. 

 

c) A Fase Industrial:  

 

O etanol 

 

A cana transportada é pesada antes de entrar na usina. Em seguida, são coletadas e 

analisadas amostras do carregamento, para determinação de seu teor de sacarose. 

Se colhida manualmente, a cana é normalmente lavada antes de ser processada em 

moendas (conjunto de rolos de compressão, agrupados em ternos sucessivos, 

normalmente com a embebição da cana), para extração do caldo e separação do 

bagaço. Esta extração também pode ser feita por difusores, que consistem na 

picagem da cana, desfibragem, lavagem com água quente, lixiviação e secagem, com 

rendimento final de extração superior ao das moendas (UDOP, 2013). O bagaço, um 

dos principais coprodutos da cadeia sucroenergética, é direcionado ao sistema de 

cogeração das usinas, realizado através da combinação de geração de calor e 

potência, dando autossuficiência de energia às mesmas e com crescente possibilidade 

de comercialização de excedentes junto à rede elétrica (BNDES e CGEE, 2008; 

Seabra, 2008).  

 

O caldo obtido, rico em açúcares, é então tratado quimicamente (calagem e 

sulfitação), aquecido e decantado (remoção de impurezas) e evaporado (ajuste da 

concentração de açúcares). O lodo resultante da decantação é filtrado, gerando a torta 

de filtro como resíduo (ou co-produto, dada a sua aplicação como fertilizante na cultura 

da cana). Eventualmente, o melaço obtido da fabricação de açúcar das usinas flexíveis 

é misturado ao caldo, resultando no chamado “mosto”.  O caldo clarificado (ou o 

mosto), segue, então, para as dornas de fermentação, obtida pela adição de leveduras 

(Saccharomyces cerevisae), onde permanece por um período de 8-12 horas, 

originando o chamado “vinho” (ou mosto fermentado), com concentração de álcool na 

faixa de 7-10%. Após a etapa de fermentação, o processo mais utilizado no Brasil é a 

centrifugação do vinho obtido, para recuperação e tratamento para outros usos da 

levedura previamente adicionada, sendo daí direcionado às colunas de destilação.    

 

Inicialmente, o etanol é recuperado no processo de destilação na forma hidratada 

(cerca de 96º GL em % volumétrico), com cerca de 6% de água em peso, gerando a 
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vinhaça (ou vinhoto) como resíduo (ou co-produto, já que vem sendo utilizado na 

fertirrigação da cultura da cana) na proporção média de 10 a 13 litros por litro de 

etanol hidratado produzido. O etanol hidratado pode ser estocado para uso final ou 

pode ser desidratado pela adição de cicloexano (método mais utilizado no Brasil) para 

a obtenção do etanol anidro. O cicloexano é adicionado no topo das colunas de 

desidratação e o etanol anidro sai no fundo, com cerca de  99,7° GL ou 0,4% de água 

em peso. Segue-se a etapa de recuperação do cicloexano. A desidratação do álcool 

também pode ser feita através de adsorção com peneiras moleculares ou pela 

destilação extrativa com monoetilenoglicol (MEG), processos mais caros, mas que 

garantem a não contaminação do etanol anidro em seu estado final.  

 

O açúcar  

 

As etapas iniciais da fabricação de etanol são basicamente as mesmas empregadas 

para a produção de açúcar, cujas etapas industriais são: lavagem da cana; preparo 

para moagem ou difusão; extração do caldo; purificação do caldo (peneiragem, 

sulfitação, calagem ou caleação, coagulação, floculação, precipitação e remoção de 

impurezas por decantação); concentração do caldo por evaporação; cozimento; 

cristalização da sacarose; centrifugação: separação entre cristais e massa cozida 

(obtenção do mel final ou melaço, que pode ser encaminhado para a produção de 

etanol); secagem e estocagem do açúcar (Seabra, 2008). 

 

A Figura 3.3 resume os principais processos envolvidos na cadeia industrial do etanol 

e do açúcar, anteriormente descritos. 

 

d) A Distribuição de Etanol: 

 

O etanol e o açúcar chegam ao consumidor final através de empresas de distribuição 

e exportação especializadas. A Figura 3.4 esquematiza a logística do etanol 

(hidratado e anidro) e da gasolina no Brasil. 

 

O etanol (hidratado e anidro) produzido nas usinas segue: i) diretamente por modal 

rodoviário para as bases primárias, onde é realizada a adição do etanol anidro à 

gasolina, esta também ali recebida das refinarias; ii) por modal rodoviário até terminais 

coletores, seguindo posteriormente para as bases primárias por outros modais mais 

econômicos (ferroviário, fluvial ou dutoviário). O etanol hidratado e a gasolina aditivada 

são então distribuídos para as bases secundárias ou diretamente para os postos 
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revendedores (nacionais e multinacionais), empregando-se novamente diferentes 

modais de transporte, da forma mais conveniente ou disponível, como mostrado no 

esquema da Figura 3.4. Toda a produção de etanol anidro passa sempre - e 

necessariamente - pelas bases primárias para sua mistura à gasolina, função legal e 

exclusiva atribuída às distribuidoras de combustível. Parte desta produção, porém, não 

é comercializada através dos terminais de coleta, seguindo rotas mais diretas, 

principalmente para atender a regiões mais distantes ou a mercados de menor 

expressão (BNDES e CGEE, 2008). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado de Seabra, 2008 

 

 
Figura 3.3: Cadeia Industrial do Etanol e do Açúcar 
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Note-se que 70% do volume de etanol (hidratado e anidro) comercializado no Brasil é 

movimentado por modal rodoviário, desde as unidades produtoras até as bases 

primárias e daí seguindo para os postos revendedores, utilizando caminhões-tanque 

com capacidade de até 30 mil litros (BNDES e CGEE, 2008), o que infere altos custos 

ambientais e financeiros à sua cadeia de produção.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado de BNDES e CGEE, 2008 

 

Figura 3.4: Logística do Etanol e da Gasolina no Brasil 

 

 

Encontra-se em construção um sistema de transporte dutoviário de etanol, que ligará 

regiões produtoras do Centro-Oeste, de Minas Gerais e de São Paulo a grandes 

centros consumidores (litoral de São Paulo e Rio de Janeiro), possibilitando ainda o 

transporte do etanol por cabotagem para outros estados, assim como a sua 

exportação, a menores custos financeiros e ambientais. O sistema contará com 1,3 mil 

quilômetros de dutos e atravessará 45 municípios. O primeiro trecho do 

empreendimento (206 km), ligando o terminal terrestre de Ribeirão Preto (SP) à 

Refinaria de Paulínia (Replan, SP) foi inaugurado em agosto de 2013. O próximo 

trecho (169 km), já em construção, ligará as cidades de Ribeirão Preto e Uberaba 

(MG) (UAGRO, 2013; Novacana, 2013).  
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3.2.4 Qualidade e Especificações do Etanol  

 

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) é responsável 

pela regulação, contratação e fiscalização das atividades econômicas da indústria de 

combustíveis no Brasil.  

 

O Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC) foi 

regulamentado pela Resolução ANP nº 29, de 26 de outubro de 2006, esta revogada 

pela Resolução ANP nº 8, de 9.2.2011. A qualidade dos combustíveis é especificada 

em função de um conjunto de normas da ABNT NBR (Norma Brasileira emitida pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas) e da americana ASTM (American Society 

for Testing and Materials).   

 

Atualmente, a qualidade e as especificações do etanol (hidratado e anidro) são regidas 

pela Resolução ANP Nº 7, de 9.2.2011 (ANP, 2011), que incluem diversas 

propriedades e parâmetros associados à sua seguranca, ao desempenho, à 

contaminação e à agressividade química (BNDES e CGEE, 2008). 

 

 

3.2.5 Cogeração, Etanol de Segunda Geração e Biorefinarias 

 

Em função de iniciativas do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), o bagaço 

da cana-de-açúcar vem sendo utilizado para produzir calor e a energia para o 

processo de transformação do açúcar de cana (FBDS, 2012a; Goldemberg et al., 

2008), uma inovação tecnológica importante do setor. As usinas modernas são 

autossuficientes em energia, durante a safra da cana, e vendem  o excesso de 

eletricidade à rede, embora, em muitas usinas,  todo ou parte do excedente seja 

descartado devido à precária infra-estrutura de conexão e transmissão de energia 

disponível (CEPAL, 2011b). A produção da chamada bioeletricidade vem aumentando, 

representando atualmente 4% do total da eletricidade consumida no país (Arruda, 

2011). No entanto, há espaço para a melhoria da eficiência desse processo (Seabra, 

2008), já que a geração de energia não é o core business da indústria sucroalcooleira 

(Rovere et al., 2011) e os preços pagos pela oferta de energia ainda não são 

estimulantes (CGEE, 2012), o que pede soluções mais rentáveis para os produtores. 

 

O Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) anunciou recentemente o início em 2013 da 

construção de planta de etanol de segunda geração, gerado a partir do bagaço e da 
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palha da cana-de-açúcar, por meio do processo de hidrólise enzimática, desenvolvido 

pela empresa. A implantação será no município de São Manoel, no interior de São 

Paulo, aproveitando a biomassa produzida pela Usina de São Manoel, reduzindo os 

custos de implantação. A entrada em operação da planta está prevista para 2014, com 

a unidade operando em fase de demonstração durante 12 a 18 meses. O GrupoBio 

também vai iniciar a construção de outra planta de produção em escala de etanol de 

2ª geração, também a partir da palha e do bagaço da cana, em Alagoas, prevista para 

entrar em funcionamento em 2014, com capacidade para produzir 82 milhões de 

litros/ano (www.ideaonline.com.br, vários acessos).  

 

O trade-off entre a cogeração e a produção de etanol de segunda geração, a partir da 

biomassa da cana, merecerá estudos obviamente pertinentes a cada contexto político, 

produtivo, econômico e social. 

 

A indústria da cana também tem sido vista como um setor de alta diversificação, com 

braços nas indústrias alimentar, química, farmacêutica, cosmética e da biologia 

sintética, servindo de base para as - ainda nascentes - Biorefinarias e diversos 

bioderivados. A incorporação de maior valor agregado a produtos derivados da 

sacarose, adicionais ao etanol e ao açúcar, podem melhorar o desempenho 

econômico das usinas, aumentando sua competitividade no mercado (Seabra, 2008), 

mas há ainda um longo percurso a ser feito nesta direção (CGEE, 2012).  

 

 

3.2.6 Aspectos da Sustentabilidade do Etanol 

 

Dentro do panorama de biocombustíveis líquidos, há exceções, como o etanol da 

cana-de-açúcar do Brasil, produzido a baixos custos, em relação a outras matérias-

primas, e cuja redução de emissões de CO2 parecem ser substanciais (Cherubini e 

Strømman, 2011; Triana, 2011; CEPAL, 2011a; IEA, 2011; Seabra et al., 2011; 

Goldemberg e Guardabassi, 2009), embora haja incertezas, desvios e inconsistências 

envolvidos nas estimativas (Khatiwada et al., 2012). O carbono absorvido pela 

fotossíntese durante o crescimento da cana compensa as emissões de CO2 derivadas 

da queima do etanol, produzido após a colheita da cana. Ademais, em usinas 

modernas, a demanda de energia na fase industrial do etanol é suprida pela queima 

do bagaço nas caldeiras, cujas emissões de CO2 também são compensadas durante a 

cultura da cana processada. O etanol do país garante segurança energética, geração 

de divisas, emprego e redução da poluição do ar (Rovere et al., 2011). Ademais, tem-

http://www.ideaonline.com.br/
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se como benefícios adicionais do uso do etanol como combustível automotivo (puro ou 

como aditivo à gasolina) a eliminação do teor de chumbo da gasolina, a redução de 

emissões de CO (monóxido de carbono), a eliminação do S (enxofre) e de materiais 

particulados e as emissões menos tóxicas e fotoquimicamente reativas de compostos 

orgânicos (BNDES e CGEE, 2008), melhorando a qualidade do ar em centros 

urbanos.  

 

As principais questões relativas à sustentabilidade do etanol são observadas na fase 

agrícola: dois terços dos custos da produção, mais de 90% das emissões totais de 

GEE e consumo de energia fóssil, impactos sociais (demanda por terras, postos de 

trabalho), impactos ambientais (ar, água e poluição do solo) e impactos sobre a 

biodiversidade (CGEE, 2012), além das queimadas, onde ainda praticadas. Outro 

ponto fundamental são os impactos sociais e econômicos, diretos e indiretos, a nível 

regional, resultantes da mudança do uso da terra (Searchinger et al., 2008). 

 

O crescimento do setor sucroenergético vem sendo acompanhado por um conjunto de 

debates e iniciativas (científicas, tecnológicas e políticas), com vistas à sua maior 

sustentabilidade ambiental e social e, sobretudo, em função da tendência de 

“comoditização” do etanol e dentro do panorama da sua exportação para outros 

países, em especial para os Estados Unidos e para a União Européia (CGEE, 2012). 

São inegáveis os esforços do setor público, empresas e da sociedade civil organizada 

para elevar a sustentabilidade do etanol (DAE/OECD/UNEP, 2013; CGEE, 2012; 

Martinelli et al., 2011; Lima et al., 2011; Repórter Brasil, 2011a; Gouvello et al., 2010). 

Em 2008, o governo brasileiro lançou o plano de Zoneamento Agroecológico da cana-

de-açúcar (ZAE). No entanto, este instrumento possui limitações. O documento é  

indicativo e ligado a estratégias de planejamento do governo, condicionando a 

obtenção de créditos de agentes do setor. Ademais, a aplicação isolada do ZAE não 

cobre impactos indiretos (ILUC) associados ao deslocamento de outras atividades e 

culturas (pecuária, soja, laranja e milho), tradicionalmente substituídas pela cana. Para 

sua maior eficácia, o ZAE da cana deveria ser complementado com outros ZAE, 

aplicáveis a estas atividades. Outros exemplos de iniciativas brasileiras para a 

sustentabilidade da produção de cana-de-açúcar são a exigência de eliminação de 

queimadas (SP, 2002) e do Protocolo Agro-ambiental (SP, 2007), cobrindo os pontos 

críticos da produção (Shaffel e Rovere, 2010). 

 

O estudo de Walter et al. (2011) analisou fundamentalmente três aspectos da 

produção de etanol do país, relativos à safra de 2008/2009: a expansão das fronteiras 
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agrícolas pelo cultivo da cana, o balanço de emissões de GEE e os impactos 

socieconômicos em regiões produtoras de São Paulo. Levando em conta os três 

aspectos avaliados em detalhes no estudo, a conclusão geral é que uma parte 

significativa da produção de etanol no Brasil pode ser considerado sustentável. É 

preciso ressaltar, no entanto, que a heterogeneidade das condições de produção, 

entre e dentro das regiões produtoras de etanol no Brasil, implicam em diferentes tipos 

e magnitudes de impactos ambientais e também socieconômicos, não sendo possível 

generalizar resultados, como bem notado por Walter et al. (2011). Compeán e 

Polenske (2011), por exemplo, concluem que os processos tradicionais de produção 

de etanol são mais intensivos em carbono do que as técnicas modernas de produção 

do combustível. 

 

Apresentam-se a seguir alguns pontos importantes relativos à sustentabilidade do 

etanol do Brasil. 

 

a) A Competição entre Etanol e Alimentos  

 

Dentro das discussões sobre a competição por terras para produção de energia e 

alimentos, a vantagem comparativa do Brasil em relação a outros países é clara, pela 

sua vasta disponibilidade de terras agriculturáveis (CEPAL, 2011b; Rovere et al., 

2010), suficientes para a expansão simultânea da produção de alimentos e bioenergia 

(Sachs, 2012; Obermaier et al., 2010). Dos 366 milhões de hectares (43%) de terra 

arável (vide Tabela 3.3), a cana-de-açúcar ocupa uma área na faixa de 4,03 milhões 

de ha (CENBIO, 2010) a 6,2 milhões de hectares (CEPAL, 2011b) e sua expansão em 

pastagens e terras degradadas pode aumentar os estoques de carbono do solo.   

 

Tabela 3.3: Divisão do Território Brasileiro 

 

Cidades / Estradas / Rios / Lagos 80 milhões de ha 
Áreas protegidas / Amazônia Legal 405 milhões de ha 
Áreas de produção / Agropecuária 366 milhões de ha 
Fonte: CEPAL, 2011b 

 

A associação do incremento da produção global de biocombustíveis ao aumento dos 

preços de commodities agrícolas no período de 2008-2009 foi recentemente revista e 

aprofundada, identificando-se outros vetores no processo, tais como: queda de 

produção por fatores climáticos, incremento da demanda de produtos pelas economias 
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emergentes e especulação e alta dos preços de insumos agrícolas (CEPAL, 2011a; 

ICTSD, 2011).  

 

A controvérsia foi deflagrada em função do aumento de preços dos produtos a base de 

milho, coincidindo com o boom do etanol de milho dos E.U.A.. No caso do etanol do 

Brasil, mesmo com o incremento da produção de cana-de-açúcar a partir de 2003, os 

dados de produção de alimentos no Brasil mostraram uma trajetória de crescimento 

consistente, confirmando a idéia de que o desenvolvimento do etanol da cana não 

causou, ao menos até 2008, desequilíbrios no fornecimento de alimentos em nível 

nacional e mundial. Nesse sentido, Nogueira et al. (2013) também argumentam que, 

entre 1961 e 2009, a área cultivada mundial cresceu cerca de 12% e a produção 

agrícola expandiu 150%, devido a ganhos de produtividade. No período de 1980 - 

2012, a produção brasileira de cereais e oleaginosas aumentou a uma taxa de 

crescimento anual de 3,6%, enquanto a área cultivada expandiu-se em média apenas 

0,7% ao ano. 

 

No entanto, deve-se considerar possíveis desequilíbrios locais causados pelas 

monoculturas da cana, sobretudo na substituição de pequenas propriedades, em geral 

pertencentes a agricultores familiares e produtores de alimentos, para a produção de 

cana (Obermaier et al., 2010). Este problema foi levantado por Agostinho e Ortega 

(2012). Segundo os autores, a expansão da monocultura da cana tem eliminado 

pequenas e médias propriedades rurais multifuncionais, causando a redução da 

produção diversificada de alimentos e serviços ambientais, opinião compartilhada por 

vários outros estudos. Agostinho e Ortega (2012) explicam que o argumento da 

expansão de cana para áreas de pastagens não condiz com a prática corrente, em 

função dos altos custos monetários para a recuperação destas áreas. O mais rentável 

para os industriais, portanto, seria alugar ou comprar melhores terras, com melhores 

condições edafoclimáticas, com disponibilidade hídrica, baixa declividade e, 

preferencialmente, localizadas próximas às usinas de etanol e de centros urbanos, 

deflagrando a competição agrícola entre os dois sistemas. Todavia, é preciso 

considerar que, dependendo dos preços relativos praticados (cana x culturas 

alimentares), é possível que culturas alimentares ganhem espaço em relação à cana, 

em alguns estados, segundo Margulis et al.(2011).  

 

De forma que a dinâmica espacial e temporal destes impactos deve ser 

constantemente controlada, face às expectativas de aumento da produção de etanol e 

à influência de outros vetores na dinâmica socioeconômica do país (e.g., custos de 
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produção, demanda e preços das terras para a produção de grãos, carne e outros 

produtos para exportação) (Mohr e Bausch, 2013; Bryngelsson e Lindgren, 2013; 

Favareto et al., 2011). Nesse sentido, estudos apresentam aspectos favoráveis com a 

integração da produção de etanol e /ou soja com criação de gado (Novo, 2012; CGEE, 

2012; Lapola et al., 2010), e também com a produção conjunta de etanol e biodiesel 

de dendê, aproveitando áreas das propriedades com declive maior do que 12o  (não 

mecanizáveis)  para o cultivo de dendê e produção de biodiesel para o autossustento 

da produção de etanol da cana, como sugerido em Souza et al. (2012).  

 

b) Ocupação e Uso do solo (LUC e ILUC) 

 

Outra questão, interligada à questão anterior, é a influência - direta e indireta - da 

expansão da área de cana sobre o desmatamento, resultando em ameaças à 

biodiversidade.  

 

Com relação à expansão da cultura da cana nos estados de São Paulo e Mato 

Grosso, o estudo de Walter et al. (2011) reafirma a alta probabilidade de que esta 

expansão não venha se dando às custas de desmatamento, se estendendo em áreas 

de pasto e outros cultivos temporários, como também apresentado em outros estudos 

(e.g., CGEE, 2012; Novo, 2012; Khatiwada et al., 2012; Goldemberg e Guardabassi, 

2009; Nassar et al., 2009). A expansão da cana em pastagens (em geral, extensivas e 

com solos mais pobres) inclusive contribui para a melhoria das condições 

fisicoquímicas do solo, pela adição de matéria orgânica e fertilizantes (orgânicos e 

químicos), incorporando-as nas áreas agrícolas do país.  

 

Ainda segundo Walter et al. (2011), o desmatamento observado na região norte do 

estado do Mato Grosso teria uma forte correlação com o cultivo da soja. No entanto, 

Rovere et al. (2009) sugerem a possibilidade de impactos indiretos (ILUC), devido ao 

deslocamento de outras culturas, o que de fato pode afetar outros biomas.  Ademais, é 

importante investigar até que ponto o avanço da cana tem empurrado o pasto para 

áreas virgens, causando desmatamentos. 

 

c) Outros Aspectos Ambientais: 

 

Apesar da clara renovabilidade do etanol de cana do Brasil, em relação aos 

combustíveis fósseis, bem como da sua sustentabilidade econômica (CGEE, 2012), a 

sua cadeia de produção (fases agrícola, industrial e de abastecimento) envolve 
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impactos ambientais (locais, regionais e globais) e sociais, reais e potenciais. A 

princípio, parte destes impactos, inerentes ao modelo monocultural da cana e 

esperados em se tratando de processos de produção de energia, podem ser 

reduzidos, inclusive para uma melhor aceitação do etanol brasileiro no mercado 

internacional. 

 

Uso de Fertilizantes Sintéticos e Defensivos Químicos  

 

As intensas aplicações de adubos e outros insumos químicos na lavoura podem 

degradar os solos e os corpos d’água (acidificação, eutrofização) (Cherubini e 

Strømman, 2011).  

 

Comparada a outros cultivos, a demanda por nutrientes (nitrogênio, fósforo e potássio) 

na cultura de cana pode ser baixa, em parte pela aplicação no campo, quando 

realizada, de resíduos industriais (vinhaça e torta de filtro). As emissões de GEE da 

cadeia de produção de etanol da cana, no entanto, são altamente afetadas pelo uso 

de fertilizantes nitrogenados sintéticos22 (problema grave em todas as plantations da 

América Latina [Austin et al, 2013]), pois demandam combustíveis fósseis para sua 

fabricação (resultando em emissões de CO2) e provocam emissões de N2O (Macedo 

et al., 2008). Há evidências de que a fixação biológica de nitrogênio (FBN) seria 

importante para amenizar este impacto (CGEE, 2012). A cadeia de produção da cana 

também tem o grande potencial de economizar fertilizantes pela reciclagem de 

nutrientes (vinhaça, torta de filtro e cinzas). Porém, apenas a vinhaça (importante pelo 

volume produzido e potencial poluidor) possui legislação para a sua disposição 

adequada e apenas em São Paulo (CGEE, 2012).  

 

Apesar de grandes avanços observados com a utilização de variedades melhoradas e 

com o controle biológico de pragas e doenças23, a monocultura da cana demanda a 

utilização de defensivos químicos para uma produção satisfatória. Embora pouco 

intensiva em relação a outras culturas no país, a aplicação de herbicidas24 (o mais 

expressivo, também aplicados na produção extensiva da soja), fungicidas, acaricidas e 

                                                           
22

 O Brasil importa cerca de 70% do fertilizante nitrogenado consumido (CGEE, 2012), quadro que poderá 
mudar com a futura exploração do petróleo do Pré-Sal. O país também é o terceiro maior consumidor de 
fertilizantes potássicos no mundo, mas produz apenas cerca de 10% das suas necessidades. 
23

 Citam-se como mais comuns: a broca da cana-de-açúcar, lagartas, cigarrinhas, besouros, cupins e 
formigas cortadeiras. (CGEE, 2012). 
24

 Ressalta-se que, em função da expansão do agronegócio, o Brasil transformou-se no maior mercado 
de agrotóxicos do mundo, concentrando 84% do total comercializado na América Latina (IPEA, 2012a). 
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inseticidas, em grande escala e por longos períodos de tempo, pode contaminar as 

águas subterrâneas (CGEE, 2012). 

 

Queimadas 

 

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

assim facilitar o corte. As queimadas, além de gerarem emissões de CH4 e de outros 

GEE, também comprometem os estoques de carbono e reduzem nutrientes do solo 

(Leal et al., 2013), além de causarem problemas locais de saúde humana (Khatiwada 

et al., 2012; CGEE, 2012; Macedo et al., 2008), em contraponto com os benefícios 

para a qualidade do ar da utilização de etanol em centros urbanos e em áreas rurais. 

 

Plantio e Colheita Mecanizadas 

 

O sistema de plantio mecânico da cana, além de não garantir a eficiência da 

distribuição de mudas, apresenta sérios problemas de compactação do solo, o que 

pode ser melhorado com o controle do tráfego e pela prática de plantio direto 

(Khatiwada et al., 2012; CGEE, 2012; Gouvello et al., 2010), por exemplo.  

 

A colheita mecanizada (utilizada em 65% dos canaviais de São Paulo, segundo a 

UNICA, 2013), embora dispense a queimada, também pode compactar o solo 

(Khatiwada et al., 2012; CGEE, 2012; Cherubini e Strømman, 2011) e aumentar o 

consumo de diesel na fase agrícola, influenciando nas emissões de GEE. Isto poderia 

ser amenizado com a utilização de maquinários agrícolas movidos a etanol ou 

biodiesel, ou pela simplificação no preparo do solo pelo uso do plantio direto que, 

inclusive, mantém os estoques de carbono do solo (CGEE, 2012) e reduz a 

necessidade de adubação (FBDS, 2012a). Por outro lado, a palha deixada na 

superfície do solo, pela colheita mecanizada, melhora a eficiência do uso da água 

pelas plantas, previne a erosão e favorece a macrofauna (Leal et al., 2013). Em 

termos de erosão do solo, a cultura da cana de açúcar no Brasil é conhecido pela sua 

relativamente pequena erosão do solo (em comparação com a soja, por exemplo). 

 

Uso do Bagaço 

 

O crescente uso do bagaço (queimado para suprimento de vapor e eletricidade) e da 

eletricidade (para a autosuficiência das usinas e excedentes para a rede), coprodutos 

da cadeia de produção do etanol, favorece a redução de emissões de GEE (Seabra et 
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al., 2011; Walter et al., 2011; Fargione et al., 2010; Macedo et al., 2008). Porém, o 

transporte de matérias-primas e a distribuição do etanol são itens relevantes nos seus 

custos de energia (grandes caminhões a diesel, principalmente), resultando também 

em emissões de GEE (CGEE, 2012; Walter et al., 2011).  

 

Uso da água 

 

Os biocombustíveis em geral são criticados pela grande quantidade de água 

necessária para a sua produção, centradas principalmente na etapa agrícola desta 

(FAO, 2013; CGEE, 2012). A alta demanda de água da cultura da cana é atendida 

com índices pluviométricos superiores a 800 mm (ideal, entre 1.200 mm e 1.500 mm) 

e adequadamente distribuídos (períodos chuvoso e seco bem definidos) (BNDES e 

CGEE, 2008). Nestas condições, atinge-se taxas de produtividade da cana 

satisfatórias, sem demandar irrigação (Seabra, 2008), ao contrário de outros países, 

como a Índia, Austrália, Peru e África do Sul (FAO, 2013). Porém, o mesmo não pode 

ser dito quanto à fase industrial. A  água é consumida na lavagem dos circuitos 

fechados, na diluição do fermento, no fornecimeto de água potável e para a limpeza 

geral. Outros consumos de água no processo são na embebição, clarificação, lavagem 

da torta de filtro e lavagem de centrífugas (CGEE, 2012). As fábricas de São Paulo 

são relativamente ineficientes no uso da água, demandando cerca de 15 m3 de água 

por tonelada de cana processada, segundo estimativa do CGEE (2012). Este quadro 

pede medidas de recuperação, tratamento e reuso das águas geradas no processo25, 

consistindo de mais um potencial aumento da competitividade ambiental da indústria, 

a ser explorada (CGEE, 2012). 

 

Os altos patamares produtivos das usinas também geram altas taxas de resíduos 

efluentes industriais em áreas relativamente pequenas, induzindo à poluição local 

(eutrofização da água, ecotoxidade terrestre, da água e toxidade humana) 

(Gasparatos et al., 2013; Fazio e Monti, 2011). Dada a alta concentração de usinas em 

algumas regiões de São Paulo, a instalação e a operação de novas usinas obedecem 

legislação específica dentro do estado (captação e tratamento da água), reduzindo as 

pressões sociais e ambientas (CGEE, 2012).  

  

                                                           
25

 Segundo CGEE (2012), o processo de 1 tonelada de cana produz 65 kg de açúcar, 40 litros de etanol e 
260 litros de água.   
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Monocultura x Agrobiodiversidade 

 

Por fim, a intensificação agrícola e a simplificação da paisagem, típicas das produções 

em larga escala (especializadas e mecanizadas), não favorecem a preservação e/ou a 

expansão de diversos componentes da biodiversidade (Kremen e Miles, 2012; 

Brussaard et al., 2010), aspecto ainda pouco explorado em estudos. Trade-offs entre a 

produtividade de cultivos e a conservação da biodiversidade, bem como a exploração 

da possível reconciliação entre os dois setores (Brussaard et al., 2010), à luz das 

respostas - projetadas e inesperadas - dos serviços ecossistêmicos à mudança 

climática (Mooney et al., 2009), merecem maior atenção da ciência e dos tomadores 

de decisão, na expansão sustentável e climate-resilient de biocombustíveis. 

 

d) Aspectos Sociais 

 

A colheita da cana-de-açúcar, onde ainda não mecanizada, desloca grandes 

contingentes de trabalhadores rurais e agricultores de diversas regiões do Brasil. As 

condições de trabalho da indústria da cana de trabalho podem ser precárias ou até 

mesmo degradantes (Schaffel et al., 2012; CEPAL, 2011a; Van der Horst e Vermeylen, 

2011; CPT, 2012; Wilkinson e Herrera, 2010; Brannstrom et al., 2012), especialmente 

na região Nordeste (Lehtonen, 2011), embora verificada uma desaceleração do 

trabalho escravo em 2010, pelo “Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho 

Escravo” (Mohr e Bausch, 2013; Repórter Brasil, 2011a), dentre outras iniciativas.  

 

Por outro lado, a colheita mecanizada sem dúvida melhora as condições dos 

trabalhadores, embora reduza postos de trabalho no setor, especialmente para 

trabalhadores menos qualificados (Ribeiro, 2013; Lehtonen, 2011; CEPAL, 2011a; 

Wilkinson e Herrera, 2010). Estudos em municípios produtores de cana de São Paulo 

apresentam indicadores socioeconômicos (renda, saúde, educação, oportunidades de 

emprego, infraestrutura e serviços públicos) relativamente altos dentro do país (Walter 

et al., 2011), especialmente em comparação com municípios produtores de gado do 

estado (Martinelli et al., 2011).  

 

Porém, a economia de escala e a concentração de terras (FAO, 2012a), não apenas 

relacionada à expansão da produção de etanol - e não apenas no Brasil - beneficiaram 

e tendem a continuar beneficiando, grandes produtores e industriais (CEPAL, 2011a; 

Martinelli et al., 2011; Hall et al., 2009). Os pequenos produtores, em geral vulneráveis 

no jogo de forças do agribusiness (Barrett et al., 2011; Lehtonen, 2011; Vermeulen e 
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Cotula, 2010), não participaram dos benefícios do açúcar e do etanol (Schaffel et al., 

2012; CEPAL, 2011a; Lapola et al., 2010; Hall e Matos, 2009), muitos perdendo suas 

terras e migrando para os grandes centros urbanos.  

 

O governo brasileiro criou ministérios para lidar com estas questões (exclusão social – 

Ministério do Desenvolvimento Social e de Luta contra a Fome, MDS; agricultores 

familiares - Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA) (Hall e Mattos, 2009), com 

soluções imediatas de transferência de renda para pobres (urbanos e rurais), porém 

com perspectivas de efetiva inclusão produtiva de longo prazo (Maroun e Rovere, 

2014). A experiência brasileira de mais de 30 anos nesse campo pode servir como 

reflexão para várias nações, que possuam condições similares e planejem entrar no 

mercado mundial de etanol (Maroun e Rovere, 2014), principalmente da África 

Subsaariana e alguns países da América Latina (Gasparatos et al., 2012; Wilkinson e 

Herrera, 2010).  

 

Embora considerado um sucesso técnico e comercial, a concentração da produção 

(terras, capital e poder) em ambientes rurais (Schaffel e Rovere, 2010) pode 

aprofundar as desigualdades regionais dentro dos países (emprego e migração) 

(Ribeiro, 2013), com impactos diferenciados nas populações urbanas e rurais 

(Vermeulen e Cotula, 2010).  

 

Acredita-se que, para garantir os inegáveis benefícios da produção e do uso de etanol, 

principalmente à luz da mudança do clima, os problemas anteriormente apresentados 

podem ser contornados, ou redirecionados a partir de suas raízes, através de prévios 

estudos e avaliações, adequado planejamento, políticas e programas governamentais 

específicos.   
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4. A AGRICULTURA FAMILIAR E O DESENVOLVIMENTO 

RURAL DO BRASIL 

 

 

Este capítulo apresenta alguns traços do setor de agricultura no mundo, com foco nos 

reflexos sociais e ambientais do agronegócio. A partir desse contexto, discute-se 

alguns conceitos e delineia-se o papel da agricultura no desenvolvimento regional e 

rural brasileiro, em função das consideráveis desigualdades socioeconômicas, tanto 

urbanas quanto rurais, do país. Dentro deste quadro, são apresentadas as linhas 

gerais do Programa Nacional de Produção e Uso de Biocombustíveis (PNPB). 

Resgata-se também a iniciativa dos SIPEA’s (Sistemas de Produção de Energia e 

Alimentos), datada dos anos 80 do século passado, em função de sua atualidade 

dentro da crise energética, ambiental e social, corroborada pelo recente conceito de 

IFES (Integrated Food and Energy Systems) da FAO, além de sua estreita ligação com 

o foco do presente trabalho.  

 

 

4.1 A Crise no Setor da Agricultura 

 

A importância do setor da Agricultura (aqui incluindo a Pecuária) dentro da perspectiva 

ambiental é inegável, sobretudo se considerada a tendência de crescimento da 

demanda por biocombustíveis de 1ª geração e mais avançados, fundamental na 

transição para matrizes energéticas menos carbono intensivas das nações, esta 

imperiosa para o futuro da sociedade.  

 

A Agricultura é o setor de maior consumo de terra e água e responsável por 

significtivas emissões globais de GEE (13,5 % das emissões totais de GEE, segundo o 

IPCC, 2007, sendo 50% do metano e 60% do óxido nitroso totais). Em 2007, o setor 

ocupava aproximadamente 37% da área terrestre de países da OECD  (OECD, 2011). 

Frequentemente baseada em subsídios de preços e de renda e utilizando a cada dia 

mais pesticidas, herbicidas e fertilizantes artificiais, suas práticas ajudaram a destruir 

quase toda a vegetação nativa de grandes áreas das nações industrializadas (CGEE, 

2012). Grande parte das áreas utilizadas como pastagens apresentam-se degradadas 

ou em vias de se degradarem. Ademais, as áreas utilizadas para a produção de 

alimentos, em geral, são exploradas a altos custos e baixa eficiência, ou por sistemas 

pouco sustentáveis. Pergunta-se como evoluir para um modelo agrícola mais 
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sustentável, considerando a intrínseca co-responsabilidade de todos na oferta de 

alimentos para o desenvolvimento humano, assim como na necessidade de proteção 

ambiental (CGEE, 2012).  

 

A sustentabilidade de muitos dos paradigmas da agricultura moderna vem sendo 

contestada (CGEE, 2012; NU, 2010). O modelo hegemônico da Agricultura, assim 

como as grandes concentrações urbanas, fragmenta e desequilibra muitas das 

funções ecológicas naturais (CGEE, 2012), comprometendo a base de reprodução dos 

sistemas humanos. 

 

Um ponto central de questionamento são as monoculturas, sua simplificação biológica, 

sua alta dependência de controles químicos (IPEA, 2012a) e a concentração de 

riquezas (terra e capital) envolvidas em sua concepção. Como mencionado por 

Agostinho e Ortega (2012), o aumento da complexidade de um sistema, bem como o 

uso de seus coprodutos, permite um melhor desempenho e uma utilização otimizada 

dos recursos disponíveis, em contraponto com a monocultura. Outro ponto discutido é 

o impacto antropogênico sobre o ciclo do Nitrogênio, em especial na América Latina, 

considerando como um dos vetores da Agricultura convencional, com seus altos 

aportes de fertilizantes sintéticos (Austin et al, 2013).  

 

Vista pela ótica das economias de escala, a prática da monocultura faz todo o sentido, 

atendendo aos interesses financeiro e industrial em ambiente de mercado competitivo 

e ativamente globalizado (AS-PTA, 2009), cuja expectativa primordial de seus agentes 

é o retorno do capital investido no curto prazo. A contradição, no entanto, é contar com 

a manutenção e a expansão exclusiva de sistemas de produção (tanto de energia 

quanto de alimentos) que, claramente, não garantem a integridade dos serviços 

ecossistêmicos, indispensáveis à sustentação da agricultura, e, muito menos, 

promovem a segurança alimentar, em termos qualitativos e distributivos. É de se 

esperar, também, que os mercados de commodities agrícolas se tornem a cada dia 

mais imprevisíveis, se considerados os impactos (previstos e inesperados) no setor, 

pela mudança climática.  Isso tudo ainda não considerando o gap no suprimento de 

necessidades básicas (em especial hídricas e alimentares) de grande parte da 

população mundial, quadro que tem tudo para se agravar com a previsão de novas 

condições climáticas, com grande probabilidade de afetarem negativamente as 

populações que já são mais frágeis, no presente. Levando em conta a alta 

concentração da pobreza nas áreas agrícolas do mundo, o estudo de Hertel e Rosch 

(2010) analisa alguns dos possíveis impactos da mudança climática sobre os 
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pequenos agricultores: impacto sobre o consumo das famílias, sobre a renda dos 

produtores, impactos indiretos em função de fatores de mercado e impactos sobre 

bens e mercadorias não precificadas.    

 

Mesmo admitindo-se que o enfoque e a perspectiva do agronegócio atuem como 

referências únicas – ou antes, hegemônicas - de progresso e de modernidade (AS-

PTA, 2009), mais cedo ou mais tarde, a sociedade terá que revisar e redirecionar 

muitas das práticas agrícolas industriais e encurtar cadeias de produção, reduzindo os 

custos ambientais de transporte e privilegiando, em termos de investimentos, as 

produções locais. O desafio tem caráter político, financeiro e institucional, cujo 

enfrentamento depende da criação de mecanismos de apoio e incentivo para 

agricultores, pecuaristas, proprietários florestais, agroflorestais, industriais agrícolas e 

todas as partes interessadas dentro das cadeias produtivas da agricultura e da 

silvicultura, de forma a intensificar as melhores práticas e buscar inovações no setor 

(Dhillon e Wuehlisch, 2013).  

 

Não seria sensato, porém, esperar mudanças bruscas e descontinuidades no 

atendimento às presentes e futuras demandas mundiais. Até que novos rumos 

agrícolas mais justos e sustentáveis sejam traçados, onde interesses financeiros 

sejam limitados – ou contidos – como expressão de outras visões de mundo e de 

possibilidades de organização humana, a idéia seria manter um “mix” de sistemas 

agrícolas, de grande, média e pequena escalas, para se tentar assegurar, dentro do 

possível, a conservação da base ambiental que dá sustentação ecológica à 

agricultura. Dentro desse processo, acredita-se no gradual fortalecimento da 

agricultura familiar camponesa, em todas as partes do planeta, protegendo os espaços 

geográficos já ocupados por camponeses e dando amplo suporte ao que já funciona a 

contento, ainda que de forma embrionária. 

 

Importante notar o avanço e a promissão da perspectiva agroecológica na sociedade 

(Dhillon e Wuehlisch, 2013; OECD, 2011; UN, 2010), onde os camponeses teriam 

papel fundamental. A agroecologia, ciência resultante da fusão da agronomia com a 

ecologia26 (NU, 2010), trata o solo como um organismo vivo (NEMA, 2008) e se baseia 

no uso mínimo de insumos externos, com práticas de plantio direto, reciclagem de 

nutrientes, rotação e consórcios sinérgicos de culturas, adubação verde, sementes, 

compostagem e controle biológico de pragas, o uso de sementes crioulas e a não 

                                                           
26

 Aqui, como nota da autora, pressupondo a transdisciplinaridade das Ciências Sociais e das Ciências 
Ambientais. 
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utilização de organismos geneticamente modificados (OGM), antibióticos e hormônios 

em animais, mantendo um patamar produtivo desejável (OECD, 2011; UN, 2010; AS-

PTA, 2009). As práticas ecológicas têm como principal objetivo a qualidade de vida 

tanto dos consumidores quanto do agricultor, valorizando-o na sociedade (NEMA, 

2008). De um modo geral, os pequenos agricultores constroem sua vida com base na 

valorização dos recursos localmente disponíveis, não dependendo de aportes 

sistemáticos de energia e materiais nas suas propriedades. Estariam, a princípio, 

aptos a incorporarem conhecimentos e tecnologias que aprimorassem suas práticas, 

melhorassem seus rendimentos e promovessem sua autonomia e emancipação como 

sujeitos sociais. Observa-se, no entanto, que a maior parte dos investimentos públicos 

e privados em pesquisas agrárias é direcionada para o sistema de agricultura 

convencional (NEMA, 2008), a despeito das inúmeras vantagens econômicas, sociais 

e ambientais que a agroecologia poderia trazer para a sociedade como um todo. 

Obviamente que o desejável e efetivo desenvolvimento das práticas agroecológicas 

(ganhos de produtividade e de escalas adequadas de produção) dependem de 

investimentos em pesquisa, significativos e de longo prazo (CWFS, 2012; NU, 2010; 

NEMA, 2008), considerando ainda o necessário envolvimento de jovens no setor, sem 

os quais não parece possível colocar em prática iniciativas de modernização e 

inovação agrícolas. Há que se considerar, no entanto, o grande desafio político 

colocado pela agroecologia, ao questionar diretamente o sistema de poder que 

“sustenta a insustentabilidade” do modelo agrícola convencional ou do agronegócio, 

como expresso em AS-PTA (2009).   

 

Embora com claros avanços, comparativamente à agricultura convencional, existem 

poucos estudos científicos na área agroecológica. O estudo de Seufert et al (2012) 

indica que os rendimentos orgânicos são normalmente inferiores a rendimentos 

convencionais, porém, com diferenças contextuais, dependendo do sistema e das 

características locais de implantação, inclusive do contexto social em que a iniciativa 

se insere. Um dos temores relativos à agroecologia é exatamente a baixa 

produtividade, que poderia induzir a desmatamentos (AS-PTA, 2009) para compensá-

la. Mas com boas práticas de gestão, tipos de culturas específicas e condições de 

crescimento, os rendimentos dos sistemas orgânicos podem quase que coincidir e em 

alguns casos até superar os rendimentos convencionais (Seufert et al., 2012; NU, 

2010; AS-PTA, 2009). Kremen e Miles (2012) apresentam diversas vantagens 

ambientais dos sistemas agrícolas orgânicos, alertando, no entanto, para a 

necessidade de se considerar nas futuras avaliações a limitação do nitrogênio e do 

fósforo, em escala global, recursos essenciais para a produção orgânica – e mesmo 
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para a convencional - de alimentos. Em NU (2010) também são apresentados vários 

avanços de práticas agroecológicas, testadas com sucesso em países da África. Por 

outro lado, pensar e planejar a Agricultura apenas do ponto de vista produtivo, não se 

levando em conta outras racionalidades como, por exemplo, a qualidade dos 

alimentos, a quem a produção beneficia e atende, direta e indiretamente, onde e por 

quem são cultivados, pode conduzir obviamente à distorsões e equívocos na escolha 

do modelo agrícola ideal.  

 

Do outro lado da moeda, há outra questão: nem toda a agricultura de subsistência é 

intencionalmente agroecológica, mas antes por falta de recursos e acesso à 

informação. Uma vez atendidas as necessidades básicas de um indivíduo e de sua 

família, pode entrar em ação a insustentabilidade das escolhas e dos desejos, 

genuínos ou fabricados, resultando em contradições nada lineares, inerentes aos 

seres humanos. 

 

Se os conhecidos impactos ambientais são aceitos como o “mal menor” necessário ao 

desenvolvimento, chegou a hora de se pensar qual seria então o “mal menor”, 

qualitativamente falando, do caminho rumo à apregoada sustentabilidade, em seus 

três pilares. Concordando com Seufert et al (2012) e da mesma forma que se 

pressupõe um mix de energias renováveis e carbono-intensivas por um necessário 

período de transição, em termos de sistemas agrícolas talvez seja uma saída viável se 

pensar em sistemas híbridos (mescla de orgânicos e convencionais), conflitos sociais 

inerentes - e inevitáveis - à parte. Dada a necessária transição de paradigmas, 

acredita-se na possibilidade de que algumas práticas agroecológicas sejam 

paulatinamente incorporadas nas grandes produções, para o bem-estar geral da 

sociedade, presente e futura, bem como para a preservação responsável dos serviços 

ecossistêmicos. Da mesma forma, algumas práticas de gestão de cunho empresarial 

poderiam ser paulatinamente incorporadas pelos camponeses, melhorando a 

organização de seus sistemas produtivos e aumentando seus rendimentos, sem 

necessariamente descaracterizá-los.    

 

Aceita-se, por fim, que o conceito de sustentabilidade, ao envolver os mais variados 

interesses em sua reflexão, formulação e colocação em prática, em trânsito na corda 

bamba que delimita as necessidades e os desejos humanos, está em constante 

dinâmica de construção, sendo, portanto, variável no tempo e no espaço, relativo (e 

não absoluto) (Granatstein, 2012) e longe de reducionismos de qualquer ordem.  
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4.2 A Agricultura Familiar e a Agricultura Camponesa  

 

A análise a seguir foi feita para uma melhor compreensão do uso ao longo do texto da 

expressão “agricultura camponesa”, muito embora na grande maioria de estudos sobre 

o tema, inclusive neste trabalho, seja utilizada a nomenclatura usual no Brasil - 

agricultura familiar, categoria definida pela Lei no 11.326 (jul/2006). A definição de 

“Agricultor Familiar” utilizada pelo IBGE (2006) é aquele que atende simultaneamente 

aos seguintes requisitos: i) não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 

(quatro) módulos fiscais; ii) utilize predominantemente mão de obra da própria família 

nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; iii) tenha 

renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao 

próprio estabelecimento ou empreendimento; iv) dirija seu estabelecimento ou 

empreendimento com sua família. A análise objetiva, minimamente, concluir pela 

heterogeneidade inerente ao setor da agricultura familiar, e não pela homegeneidade 

com que é normalmente tratada, sugerindo futuros aprofundamentos quando da 

concepção de políticas para a agricultura de pequena escala. 

 

A presença da unidade de produção familiar em toda parte do mundo reflete sua 

enorme capacidade de adaptação diante das adversidades econômicas e políticas a 

que sempre esteve submetida (MDA/NEAD, 2007). Citam-se como dificuldades: a falta 

de acesso a investimentos, altos custos de transação e tratamento e distribuição de 

riscos desiguais (CWFS, 2012; FAO, 2012a), dificuldades que variam entre e dentro 

dos países.  

 

Segundo CWFS (2012), o número de membros de famílias de pequenos agricultores 

tende para 2 bilhões, com o reconhecimento de que a pequena agricultura não está 

limitada aos países do Sul, mas está presente também no Norte. O setor da 

Agricultura familiar é o maior fornecedor de alimentos e matérias-primas em nível 

mundial, contribuindo maciça, indispensável e estrategicamente para a segurança 

alimentar e a nutrição (CWFS, 2012; Ploeg, 2008). Cerca de 80% dos alimentos 

consumidos na Ásia e na África são produzidos por agricultores familiares (FAO, 

2012a). É, também, o maior provedor de empregos e postos de trabalho em todo o 

mundo e desempenha um papel indispensável na emancipação de grupos sociais 

marginalizados (CWFS, 2012; Ploeg, 2008). Contraditoriamente, além da alta 

incidência de pobreza, os pequenos agricultores sofrem por insegurança alimentar, 

seja pela baixa disponibilidade de alimentos para o auto-consumo, pela falta de 

acesso a alimentos por renda insuficiente para sua aquisição, ou por desequilíbrios 
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provocados por dietas inadequadas (CWFS, 2012). Ressalta-se que a maior incidência 

de pobreza e extrema pobreza concentra-se em zonas rurais, em todo o mundo 

(CGEE, 2012), em grande parte direta ou indiretamente associada à agricultura 

familiar. Em condições gerais mais favoráveis, porém, a contribuição deste setor pode 

se ampliar, tanto no fornecimento de alimentos quanto para a conservação de 

recursos naturais e melhoria da qualidade ambiental (CWFS, 2012), dando concretude 

ao ideal de sustentabilidade (AS-PTA, 2009).  

 

De um modo geral, a agricultura de pequena escala é convenientemente classificada 

por categorias estatísticas, que, obviamente, nem sempre expressam todas as 

possibilidades da realidade e que não podem ser generalizadas. Os pequenos 

agricultores da China e da Índia, por exemplo, possuem muito menos do que 2 

hectares de terra. Estima-se que pequenas propriedades representem 85% das 

propriedades rurais do mundo, sendo que 500 milhões de pequenos agricultores 

possuam propriedades com menos de 2 ha de terra (FAO, 2012a). No Brasil, por 

exemplo, uma pequena fazenda pode ter até 50 ha. Em outros países, a escala da 

produção é medida pelo volume de vendas (Estados Unidos e França) (CWFS, 2012).  

 

O pequeno proprietário, no entanto, é a realidade na grande maioria dos países 

(CWFS, 2012). Mas considera-se que uma das limitações da expressão “agricultor 

familiar”, ou “pequeno agricultor”, normalmente empregadas, reside na não 

abrangência na definição da categoria do espírito e das práticas com que as atividades 

agrícolas são realizadas e como as relações entre os seres humanos e a natureza se 

estabelecem.  

 

“A agricultura camponesa não é só um jeito de produzir no campo.  
É um modo de viver. É uma cultura própria de relação com a natureza.  

É uma forma diferenciada de vida comunitária” (Görgen, 2004). 

 

 

Ploeg (2008), não se atendo apenas à dualidade patronal e familiar da agricultura (AS-

PTA, 2009), diferencia as atividades agrícolas em 3 formas: a camponesa (com 

circuitos econômicos curtos e descentralizados), a agricultura capitalista e a agricultura 

empresarial (ambas ligadas a grandes indústrias de produção e processamento de 

alimentos e supermercados), com zonas de intersecção entre as categorias, variáveis 

no tempo e no espaço, aplicando a classificação também à países industrializados. 
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Considera, inclusive, que muitos agricultores europeus (Itália27, França e Holanda, 

como exemplos apresentados pelo autor), por não estarem totalmente integrados a 

mercados, sejam talvez mais “camponeses” do que muitos agricultores dos países do 

Terceiro Mundo. 

 

Ploeg (2008) apresenta as seguintes diferenças básicas entre os modos camponês e 

empresarial: 

 

- Modo de produção empresarial: dependência do capital industrial e financeiro; 

desconexão da natureza e artificialização da agricultura; elevada dependência 

de mercados; padronização e especialização da produção (economias de 

escala); transações essencialmente mercantis; margens de lucro priorizadas 

em relação ao valor agregado de produtos. 

 

- Modo de produção camponesa: baseada no capital ecológico, com a 

internalização da natureza (paciência, respeito e admiração pela natureza 

viva); práticas de co-produção e multifuncionalidade, com o distanciamento do 

mercado de insumos; transações não necessariamente mercantis; foco no 

valor agregado de produtos. 

 

Na lógica do agricultor camponês, a terra é vista como um patrimônio que garante a 

reprodução da família, atribuindo-se à terra valores simbólicos, não apenas 

econômicos ou produtivos (MDA/NEAD, 2007), como na lógica agrícola convencional. 

Trabalho e vida camponesa não são cingidos como em ambientes e sistemas urbanos, 

preferencialmente previsíveis e calculáveis; ao contrário, há um vínculo osmótico entre 

a família e a sua unidade de produção. Suas tomadas de decisão orientam-se menos 

pela rentabilidade dos investimentos do que pela preservação do patrimônio familiar 

Portanto, antes da conquista do lucro e de renda, o agricultor precisa assegurar sua 

reprodução social (MDA/NEAD, 2007). 

 

 

 

                                                           
27

 A título de ilustração e sem generalizações, Ploeg (2008) demonstrou que, em 1971, mantidas as 
mesmas condições de produção, os camponeses (ou contadini, em italiano) da região de Emiglia 
Romagna (Itália) produziam 33% a mais do que os agricultores empresariais (ou imprenditori agricoli). 
Esta diferença subiu para 48%, em 1979, seguindo para 55%, em 1999.  
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Ou seja, um “agricultor familiar”, em termos de classificação para efeitos estatísticos, 

nem sempre pode ser considerado um “camponês” em suas práticas e escolhas. 

Toma-se, como ilustração, o caso da integração de agricultores familiares na indústria 

de produção de carnes e aves do Oeste de Santa Catarina, no Brasil, descrito em 

CEDEPLAR (2010a). Os agricultores são responsáveis pelo fornecimento de aves 

para os grandes frigoríficos e estes fornecem aos agricultores os insumos necessários 

(pacote tecnológico) para a padronização da qualidade e regularidade da oferta. Este 

pacote tecnológico, a cada dia mais sofisticado, encurtou o tempo de desenvolvimento 

das aves e aumentou a produção, descartando da cadeia agricultores, então 

dispensáveis, que não encontram outras atividades na região. Por esta razão, o Oeste 

de Santa Catarina é uma das regiões de maior perda de população do país. A 

inserção do agricultor familiar em processos de modernização, portanto, não 

necessariamente conduz à sua autonomia (MDA/NEAD, 2007), em função de 

inadequações das bases tecnológicas para o efetivo aproveitamento das vantagens 

comparativas que o setor poderia desfrutar, no quadro aberto pelas preocupações 

ambientais (CEDEPLAR, 2010a). 

 

Ploeg (2008) também levanta a questão da invisibilidade da atuação do camponês no 

mundo moderno, relegada a lugares remotos, periféricos e escondidos da história, 

frequentemente associados ao subdesenvolvimento, à estagnação e atraso, 

entendidos como obstáculo à industrialização. Para o autor e para CWFS (2012), o 

modo camponês de trabalhar tem sido negligenciado, resultando no afastamento do 

campesinato das fontes sociais de poder, bem como em relações econômicas sempre 

desfavoráveis ao camponês. Os processos de modernização fizeram surgir os 

empresários agrícolas, tanto na Europa quanto no resto do mundo, processo que 

sugere uma divisória de separação entre agricultores “precários” e “prósperos” (Ploeg, 

2008).  

 

Ploeg (2008) apresenta a necessidade da reconexão dos produtos locais às 

necessidades locais, em contraponto com os chamados “impérios alimentares”, que 

consistem em um conjunto de redes interconectadas que monopolizam, globalmente e 

a cada dia mais, a produção, o processamento, a distribuição e o consumo de 

alimentos, com alta centralização no planejamento e controle de operações (Nestlé, 

Unilever, Monsanto e Parmalat, como exemplos apresentados pelo autor). Tais redes 

teriam conseguido sua ascensão pela sua eficiência econômica e através de políticas 

corporativas de alta influência nas políticas públicas das nações, com clara 
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interpenetração entre Estados e Mercados28. De acordo com o autor, a ação global 

dessas redes seriam como uma “mão visível”, governando uma variedade de 

mercados e seus elos econômicos, com altos custos ambientais e econômicos29, além 

da exclusão social30, em contracorrente com o que se apregoa - e se espera - em 

termos de prudência ambiental e justiça social (Sachs, 2012).   

 

Por fim, Ploeg (2008) considera o movimento de recampezinação como a luta por 

autonomia e sobrevivência de camponeses, em todo o mundo, que existem e resistem 

em contextos de privação e crescente dependência.  

 

 

4.3 A Estrutura Fundiária, a Agricultura Familiar e o Desenvolvimento Rural do 

Brasil 

 

As expressivas desigualdades socioeconômicas do país, tanto rurais quanto urbanas, 

marcam profundamente a sociedade e revelam o quanto há que se caminhar em 

termos de políticas e programas, concretos e estruturais, de fortalecimento das 

camadas mais vulneráveis da população, que favoreçam a distribuição - e não apenas 

a transferência - de renda.  

 

Segundo o Censo Agropecuário de 2006 (IBGE, 2006), foram identificados 4.367.902 

estabelecimentos da agricultura familiar no país (84,4% do total de estabelecimentos 

brasileiros), ocupando uma área de 80,25 milhões de ha (24,3% da área total). A área 

média dos estabelecimentos familiares era de 18,37 ha, contra 309,18 ha dos não 

familiares. Esses resultados revelam a alta concentração agrária do Brasil (CEPAL, 

2011a; Hoffmann e Ney, 2010; Martinelli et al., 2010), basicamente a mesma pelo 

menos desde meados do século passado (IPEA, 2012a).  

 

Os dados do último Censo Agropecuário do IBGE (2006) revelam o lugar da 

agricultura familiar no conjunto da agricultura brasileira. Embora a área cultivada por 

agricultores familiares com lavoura (17,7 milhões de ha) e pastagens (36,4 milhões de 

                                                           
28

 Sobre este ponto, concorda-se plenamente com a afirmação em AS-PTA (2009), aqui literalmente: “De 
fato, sem as regulamentações e os subsídios estatais e de organismos multilaterais que criam as 
condições econômicas e institucionais necessárias para a manutenção da agricultura industrial, novos 
rumos para o desenvolvimento das agriculturas no mundo já teriam sido tomados em resposta aos críticos 
desafios socioambientais de nossos tempos”. 
29

 Em termos de uso da terra, da água e do transporte de longas distâncias, por exemplo, este com peso 
significativo nos preços dos alimentos e nas emissões de GEE. 
30

 Se o indivíduo e sua família não têm produção própria, ou esta é insuficiente, ou não têm a quem pedir, 
eles só comem – ou tem o direito de viver - se tem renda para comprar alimentos, estes a preços de 
mercado.  
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ha) seja bem menor do que nas respectivas propriedades não familiares, este setor 

garante parte considerável de alimentos31 para o mercado interno.  

 

Segundo AS-PTA (2009), cerca de 60 milhões de pessoas trocaram o campo pela 

cidade, entre 1950 a 2000, resultando na transferência da pobreza rural para as zonas 

urbanas, além de perdas culturais rurais, processo que continua em curso, segundo as 

diversas estatísticas. Em termos de planejamento e políticas públicas, a diferenciação 

entre as regiões rurais do Brasil e a agricultura (ou outras atividades primárias) é 

recente no país. Até o final da década de 80, desenvolvimento rural significava, 

basicamente, modernização de latifúndios e aumento de produtividades, à luz da 

Revolução Verde. Nesse contexto, os agricultores familiares e seus segmentos se 

mantinham à margem da dinâmica de investimentos priorizada aos grupos altamente 

capitalizados. Pouco a pouco, o setor de agricultura familiar, com sua 

multifuncionalidade, pluriatividade e diversidade, começou a ocupar as agendas 

políticas (IICA, 2012), porém com resultados aquém dos esperados, se considerada a 

importância do setor na segurança alimentar e no desenvolvimento estrutural do país.  

 

Embora não se disponha de dados mais atualizados, a informação do Atlas Fundiário 

Brasileiro do INCRA (sem ano, a) serve como contextualização do quadro: em 1976, a 

taxa média de ociosidade nos imóveis rurais era de 28%, em números absolutos 

equivalendo a 104 milhões de ha de terra aptas para atividades agropecuárias 

mantidas inexploradas. Dentre o complexo de causas desta subutilização de terras, 

segundo o INCRA (sem ano, a), citam-se o regime latifundiário imperante na maior 

parte do território nacional e, a ele associada, a aquisição de terras com fins 

meramente especulativos ou como defesa da inflação, tudo facilitado pelo baixíssimo 

imposto territorial rural e relativa impunidade no caso de sonegação. 

 

O 1º Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), elaborado em 1985, previa o 

assentamento de 1,4 milhão de trabalhadores sem-terra. A princípio, uma reforma 

agrária ideal e completa no Brasil deveria, simultaneamente, reformar a estrutura 

fundiária do país, possibilitar o acesso dos camponeses à terra e fornecer-lhes 

condições básicas de vida, produção (Girardi, 2008) e comercialização.  

                                                           
31

 Segundo o IBGE (2006), o setor foi responsável por 87,0% da produção nacional de mandioca, 70,0% 
da produção de feijão (sendo 77,0% do feijão-preto, 84,0% do feijão-fradinho, caupi, de corda ou macáçar 
e 54,0% do feijão de cor), 46,0% de milho, 38,0% de café 34,0% de arroz, 58,0% de leite (composta por 
58,0% de leite de vaca e 67,0% de leite de cabra), 59,0% do plantel de suínos, 50,0% do plantel de aves, 
30,0% dos bovinos e 21,0% do trigo. A cultura com menor participação da agricultura familiar foi a da soja 
(16,0%). 
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Contraditoriamente, apesar de um certo avanço conceitual na elaboração do II PNRA 

(2003), o número de assentamentos anualmente realizados decaiu nos últimos sete 

anos. Até 2011, cerca de 920,7 mil famílias haviam sido assentadas, abrangendo uma 

área de 85,9 milhões de hectares, segundo dados declaratórios do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (IPEA, 2012a). Mesmo com as melhoras no bem-

estar de algumas famílias assentadas, proporcionadas por programas do governo, a 

estruturação produtiva dos assentamentos, novos e antigos, também tem caminhado 

muito devagar (IPEA, 2012a). Na falta de políticas claras e eficazes, sobretudo 

relativas aos latifúndios improdutivos, os conflitos sociais continuam sendo inevitáveis 

no processo de desterritorialização de camponeses no campo de ação do 

agronegócio.  

 

Em meados da década de 80, as pressões exercidas pelos movimentos sociais rurais 

em busca de políticas de desenvolvimento específicas para os pequenos produtores 

rurais, culminaram na criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF), em meados dos anos 90. Concebido para financiar a produção 

familiar e executado e operado segundo a lógica de agentes do sistema bancário, o 

programa prioriza clientes de menor risco, ou seja, os mais capitalizados ou com 

patrimônio apresentado como garantia de dívida, o que acaba excluindo produtores 

rurais mais pobres (IPEA, 2012a).  

 

O desempenho do programa, naturalmente, varia muito em função das grandes 

diferenças de perfil regional rural do país, tanto cultural como agrário, não podendo ser 

generalizado. Mas os números gerais reforçam a priorização política do governo: em 

2010, por exemplo, a agricultura empresarial recebeu 87,3% dos recursos destinados 

pelo governo ao crédito rural, contra 12,7% dos agricultores familiares (IICA, 2011). As 

regiões Sul e Sudeste do país, com economia e agricultura familiar mais 

desenvolvidas, concentram 35,4% dos estabelecimentos familiares, porém receberam  

64,49 % dos recursos do Plano Safra da Agricultura Familiar 2011/2012 32 . Já as 

regiões Norte e Nordeste, que apresentam indicadores de pobreza mais relevantes, 

participam com 59,5 % dos estabelecimentos de agricultura familiar do país, mas 

receberam apenas 27,64 % dos recursos do Plano (Peixoto, 2011).  

 

                                                           
32

 Note-se que, em junho de 2013, o governo destinou ao PRONAF (safra 2013/2014) cerca de R$ 21 
bilhões, valor 16,6% maior do que em 2012 (http://www.cedefes.org.br/index.php?p=terra, acesso em 
08.08.2013).  
 

http://www.cedefes.org.br/index.php?p=terra
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As agroindústrias, por exemplo, como extensão das atividades agrícolas dos 

camponeses, agregam valor a produtos primários, através de sua transformação e 

elaboração. Porém, para o escoamento dos produtos beneficiados, é preciso adequar 

a produção da agroindústria artesanal aos mecanismos do mercado, nem sempre 

favoráveis à valorização da característica “artesanal” dessa produção, rival mas não 

concorrente aos produtos industrializados, em preços ou qualidade. Por exemplo, a 

legalização e o investimento para a ampliação da produção aumenta o seu custo e 

não há como repassar a diferença para os preços finais, o que demandaria legislações 

e incentivos específicos para o setor, ajustados à realidade camponesa (MDA/NEAD, 

2007). 

 

É bem verdade que alguns indicadores apontam para uma mudança significativa na 

magnitude e na natureza da pobreza rural no Brasil, como resultado de políticas de 

garantia de renda mínima, de saúde e de eletrificação (IICA, 2011), estas, porém, 

longe de proporcionarem a efetiva – e apregoada - inclusão produtiva dos pobres 

rurais.  

 

Dependendo das condições históricas, dos universos culturais e dos contextos 

econômicos dos países, a agricultura pode se organizar de várias formas, envolvendo 

complexamente relações entre atores com diferentes categorias, camadas, classes 

sociais e, logicamente, disponibilidades de capital natural e capacidades políticas: 

agricultores familiares, fazendeiros, empresas capitalistas, assalariados e diaristas, 

arrendatários e parceiros, atravessadores, agroindústrias, bancos, fornecedores de 

insumos, comércio local, poder público, organizações da sociedade civil e outros 

(CWFS, 2012; IICA, 2012; MDA/NEAD, 2007; INCRA, sem ano,b). A ação de cada 

agente depende da ação ou da reação de cada um dos outros, em conjunto ou 

separados, daí a grande complexidade envolvida ao se tratar de “ruralidade” ou de 

desenvolvimento rural (INCRA, sem ano,b). No entanto, a perspectiva de “novas 

ruralidades” apontam caminhos para a redistribuição demográfica e a descentralização 

econômica (AS-PTA, 2009), merecendo mais pesquisa, mais políticas públicas, 

primordialmente integradas dentre os Ministérios, e mais investimentos, à altura da 

gravidade das crises atuais.   

 

Em termos de combustíves de baixo carbono, não há dúvida de que a captação e o 

armazenamento de energia solar nos vegetais podem cumprir um papel destacado no 

futuro energético das nações (BNDES e CGEE, 2008), em especial em países com as 

características semelhantes ao Brasil, e não há porque deixar de fora dessa 
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perspectiva o setor da agricultura familiar. A disseminação da produção de bioenergia, 

além de promover a geração de emprego e renda, pode favorecer a eletrificação de 

áreas isoladas e substituir combustíveis de cocção tradicionais, dos quais cerca de 2,6 

bilhões de pessoas ainda dependem (IEA, 2012a; CGEE, 2012). 

 

O êxodo rural, processo de desdobramento das precárias condições de vida no campo 

e que tem se mostrado mais contido na última década (ONU-HABITAT, 2012), trouxe 

complexos problemas para as grandes cidades brasileiras de difícil solução para o 

poder público, no curto e médio prazos. Para um país com o destaque atual na 

economia mundial de biocombustíveis, com o imenso - e pouco explorado - potencial 

de biomassa e com o quadro promissor em termos de recursos naturais, produção de 

bioprodutos e alimentos em geral, apesar das incertezas de mercado e, sobretudo, 

climáticas, não parece razoável adiar a dinamização e a emancipação econômica das 

regiões mais atrasadas, o que só será possível com políticas que promovam, 

efetivamente, a gradual interiorização e a regionalização do desenvolvimento. 

 

 

4.4 O PNPB (Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel) e o 

Desenvolvimento Rural 

 

Procurando evitar os problemas sociais gerados pelo Proálcool (Shaffel e Rovere, 

2010), o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), lançado em 

2004 pelo governo federal, foi concebido com a premissa de incluir 225.000 

agricultores familiares na cadeia produtiva do biodiesel, estimulando o uso de cultivos 

mais viáveis para o setor, tais como mamona (região semi-árida do Nordeste) e óleo 

de palma (região Norte), regiões foco do programa, marcadas pela precariedade 

(Padula et al., 2012; Schaffel et al., 2012; Repórter Brasil, 2010a). O biodiesel seria 

misturado ao petrodiesel em parcelas ascendentes, até que atingissem 5% (B5) em 

2013 (alcançada em 2010), dando tempo para a estruturação das cadeias de 

fornecimento da agricultura familiar (MDA, 2013; Repórter Brasil, 2010a). Para atingir 

tais metas, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) instituiu o instrumento Selo 

Combustível Social (SCS 33 , 2005), consistindo de contratos entre produtores de 

biodiesel e agricultores familiares.  

                                                           
33

 O governo lançou uma nova Portaria (Portaria nº 60, de 6 de setembro de 2012), que dispõe sobre os 
novos critérios e procedimentos relativos à concessão, manutenção e uso do SCS, a partir da experiência 
acumulada nos oito anos de implementação do programa (http://www.biodieselbr.com, acesso em 
08.03.2013). 

http://www.biodieselbr.com/
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Dentre vários acertos, o SCS garante preços mínimos, capacitação, treinamento, 

assistência técnica e fornecimento de sementes de boa qualidade para os 

camponeses, bem como benefícios fiscais, financiamentos e preferência nos leilões 

nacionais de biodiesel organizados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), às empresas que adquirem determinados percentuais de 

matérias-primas oriundas da agricultura familiar, diferentes para cada região do país 

(CGEE, 2012; Padula et al., 2012; Schaffel et al., 2012).  

 

No decorrer do programa, o SCS sofreu várias mudanças, em paralelo com a entrada 

do óleo de soja como matéria prima e com as diversas dificuldades do setor da 

agricultura familiar (por exemplo, falta de organização da produção, falta de 

assistência técnica, logística para o escoamento da produção, baixa produção e 

produtividade), resultando em preços não competitivos e baixa geração de renda para 

as famílias (principalmente da região Nordeste [Schaffel et al, 2012; Favareto et al., 

2011; César e Batalha, 2010]), dentre outros.  

 

A princípio, a baixa produtividade anual de óleo por hectare plantado com soja, em 

relação a outras oleaginosas (como a palma de óleo [FAO, 2013, César e Batalha, 

2013]), não justificaria o seu cultivo exclusivo para a produção de biodiesel, sem falar 

nos riscos de desflorestamento e outros impactos ambientais e sociais da 

monocultura. Porém, o óleo de soja é um subproduto do complexo da soja (setor 

altamente organizado, voltado para a exportação de farelo para rações animais), 

ofertado em grandes quantidades e a baixos preços, daí o seu escoamento para o 

PNPB (Abreu et al, 2012). Esta oportunidade foi abarcada também por agricultores 

familiares modernos, principalmente da Região Sul 34  (maior número de 

estabelecimentos familiares e melhor organização em cooperativas) e região Centro-

Oeste (maior tamanho das propriedades familiares e maiores volumes de produção) 

(Padula et al., 2012; Schafel et al., 2012; Favareto et al., 2011; Repórter Brasil, 

2011b).  

 

Culturas como amendoim, gergelim e girassol não têm participação significativa dentro 

do programa, pois têm maior valor de mercado do que dentro do PNPB, gerando mais 

renda para a agricultura familiar (MME, 2013b). Como resultado, a soja participou com 

94% em 2010 da matriz de aquisições do SCS. Em 2011, a soja respondeu por 80,6% 

                                                           
34

 Em especial do estado do Rio Grande do Sul, maior produtor de biodiesel do país (IPEA, 2012b), onde 
a soja também é produzida em pequenas propriedades e é coletada pela empresa PETROBRAS 
(Petróleo Brasileiro S.A.), para a produção de biodiesel, visando a obtenção do SCS. 
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da produção total do país, seguida do sebo bovino (13,4% - também co-produto do 

setor de Pecuária do Brasil (Padula et al., 2012; Favareto et al., 2011) e do algodão 

(3,1%) (MME, 2013b), colocando o país na quarta posição da produção mundial de 

biodiesel (REN21, 2012). Pela sua expressiva importância nas exportações brasileiras, 

a soja deverá se manter como matéria prima principal do programa ainda por muitos 

anos (IPEA, 2012b), obviamente não se considerando possíveis aumentos de preço 

de mercado do complexo da soja. Não houve tempo ainda para a desejada 

desconcentração regional da produção e nem para a diversificação de matérias 

primas, mais sustentáveis do que a soja (mamona, girassol e colza, por exemplo 

[Padula et al., 2012; César e Batalha, 2010]). Esta dependência do programa (soja) 

não é compatível com a extensão territorial e diversidade edafoclimática do país. 

Ressalta-se também que não se pode ainda inferir sobre a viabilidade econômica do 

biodiesel do país, dado que a sua produção e comercialização são mantidas por fortes 

incentivos fiscais e subsídios, focados no seu processamento e na sua industrialização 

(CGEE, 2012; Padula et al., 2012; Favareto et al., 2011; César e Batalha, 2010).  

 

Apesar do observável crescimento da participação de agricultores familiares no 

programa, o PNPB apresenta resultados frágeis, tanto em termos quantitativos (até 

2010, 100.371 famílias de agricultores foram incluídas no programa (MDA, 2013) 

quanto qualitativos (inexpressiva inclusão de produtores familiares de regiões pobres 

do país) (Padula et al., 2012; Schaffel et al., 2012). Espera-se que outras políticas 

governamentais neste recente programa entrem em jogo, para que não haja 

convergência do PNPB com o Proálcool (Wilkinson e Herrera, 2010).  

 

Por outro lado, a inédita concepção social do PNPB serve como inspiração para outros 

países, principalmente onde o agribusiness ainda não se consolidou. Pode-se dizer 

que a entrada da bioenergia em suas matrizes deveria vir acompanhada de políticas e 

investimentos mais amplos e duradouros no combate à pobreza estrutural 

(desequilíbrios de renda, direitos, bem estar, participação e poder) (Shaffel et al., 

2012; Favareto et al., 2011; Vermeulen e Cotula, 2010), que levam tempo para 

surtirem efeito, sem os quais não há garantia da sustentabilidade em seus três pilares 

(Maroun e Rovere, 2014). 
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4.5 Os SIPEA’s (Sistemas de Produção Integrada de Energia e Alimentos) e os 

IFES (Integrated Food and Energy Systems) 

 

4.5.1 Resgatando os SIPEA’s  

 

A idéia de explorar uma outra base produtiva de bioenergia, foco do presente trabalho, 

onde alimentos e coprodutos são produzidos para o autoconsumo de famílias 

camponesas e excedentes comercializados, não é original. Seu resgate, porém, é 

bastante oportuno, dada a atualidade de suas motivações. 

 

Em 1983, a UNU (Universidade das Nações Unidas) criou o Subprograma “Energia / 

Alimentação”, sob a direção do Prof. Ignacy Sachs, concebido para: i) propiciar uma 

melhor compreensão das complexas interações entre energia e alimentação no âmbito 

social, econômico e cultural; ii) elaborar enfoques inovadores para o planejamento e a 

formulação de políticas para os problemas da alimentação cotidiana e do 

abastecimento energético; iii) e, em uma visão mais ampla, estimular o estudo de 

alternativas de desenvolvimento. Durante seu primeiro ano em operação (1983), o 

Subprograma passou do planejamento à ação em diversas frentes, catalisando o 

contato com equipes e instituições de pesquisa de diversos países em via de 

desenvolvimento (Senegal, Índia, China e Brasil), visitas, intercâmbios científico-

tecnológicos e produção de documentos. Abordando alternativas de desenvolvimento 

tanto em áreas urbanas quanto rurais dos países, o Programa contribuiu para o 

lançamento no Brasil, pela FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), do Programa 

de “Comunidades Agroenergéticas” 35, em parceria com o CNPQ (Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), CEPED (Centro de Pesquisas e 

Desenvolvimento da Bahia), CENERGS (Comissão Estadual de Energia do Rio 

Grande do Sul) e EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), dentre 

outras instituições brasileiras e internacionais, engajadas no decorrer das atividades 

do Subprograma (UNU, 1984). O programa da FINEP abrangeu 18 iniciativas 

diferentes em 11 estados brasileiros, apresentadas em detalhes em Tolmasquim 

(1984) e UNU (1984). 

 

Sachs apregoava uma maior autonomia alimentar e energética, em função dos 

impactos ao longo da cadeia alimentar causados pela elevação dos custos de energia 

da época, dentro dos quadros de fome e subnutrição endêmica de milhares de 

                                                           
35

 Na ocasião, sob a responsabilidade de Emilio Lèbre La Rovere, do Departamento de Energia da 
FINEP. 
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pessoas. O custo de combustíveis para o cozimento de alimentos era mais alto do que 

o preço da gasolina, em prejuízo de milhares de pessoas do Terceiro Mundo, urbano e 

rural, em seus direitos mínimos. Outra questão era a alta demanda de energia para 

cultivar, transportar, armazenar e processar e distribuir alimentos em países 

industrializados. Com relação à competição de terras para a produção de energia e 

alimentos, Sachs mencionava como exemplo clássico a produção de energia da 

biomassa no Brasil nos primeiros anos do Proálcool (UNU, 1984), ameaça também 

apontada por Rovere em 1981. Altamente subsidiada, concentrada e com tecnologias 

pouco eficientes e poluentes, a grande escala de produção de etanol foi priorizada 

pelo Governo e assumida pelos produtores de açúcar que se encontravam em crise 

(Rovere, 1981). Dentro do quadro de limitações econômicas, sociais e ambientais do 

programa, aventou-se a possibilidade de produção descentralizada de etanol em mini 

e microdestilarias, envolvendo diretamente agricultores familiares, com tecnologias de 

melhor performance agrícola e industrial, diversificação de matérias primas, 

aproveitamento máximo de coprodutos, reciclagem de resíduos e produção conjunta 

de alimentos pelas famílias. A idéia era a integração de outros componentes à 

microdestilaria para favorecer a viabilidade técnica e econômica do sistema, razão de 

fortes debates na época. Uma vez consolidado e expandido, porém, o sistema, então 

chamado de Sistema Integrado de Produção de Energia e Alimentos - SIPEA - teria 

seus custos reduzidos, trazendo vantagens diretas para o desenvolvimento rural e 

indiretos para o setor urbano, ao melhorar as condições de vida no campo (UNU, 

1988; Tolmasquim, 1984; Rovere, 1981).  

 

A EMBRAPA, mobilizada pela busca de alternativas à cana-de-açúcar, iniciou em 

1976 estudos de viabilidade de sistemas agroenergéticos (EMBRAPA, 1981), em 

alguns estados do Brasil. A partir da parceria dessa empresa com o Programa de 

“Comunidades Agroenergéticas” da FINEP, mais sistemas foram implementados em 

outros estados, observando as diferenças socioculturais e ecossistêmicas do país. 

Com algumas variantes, a configuração básica dos oito SIPEAs que operavam em 

caráter experimental era: i) microdestilaria de álcool a partir da cana, sorgo sacarino, 

ou mandioca; ii) criação de animais, alimentados com produtos do sistema; biodigestor 

(resíduos animais e/ou bagaço da cana, vinhaça); iii) álcool ou biogás como 

combustível para a geração de energia elétrica e movimentação do maquinário 

agrícola; iv) uso de biofertiliantes nos cultivos (UNU, 1988).  

 

Interessante notar que o enfoque do SIPEA, tendo nascido na época do Proálcool, 

antecipava impasses socioeconômicos e ambientais atuais também do PNPB. Um dos 
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SIPEAs abrangidos pelo Comunidades Agroenergéticas, em parceria com a Comissão 

Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) e CEPED e implantado em 

caráter de pesquisa em Tabuleiros de Valença, sul da Bahia, tinha como objetivo 

desenvolver tecnologia apropriada à pequena escala para extração de óleo de palma 

ou dendê, com vistas à produção de “diesel vegetal” (na época assim denominado). 

Além da utilização de coprodutos no sistema, a oleaginosa era consorciada com feijão, 

milho, mandioca e banana, aproveitando os períodos improdutivos ou pouco 

produtivos dos dendezais. Outros objetivos bastante atuais do experimento eram a 

definição de um modelo de integração entre a indústria artesanal e a agroindústria do 

sistema cooperativo e a organização dos produtores no associativismo, visando o 

direcionamento da produção (UNU, 1988; Tolmasquim, 1984). 

  

Ainda em 1983, durante uma viagem da delegação brasileira ao exterior, a 

necessidade de desenvolver SIPEAS foi constatada em todos os países envolvidos no 

Subprograma da UNU. O enfoque adotado no Brasil (atendimento das necessidades 

alimentares e energéticas locais vinculadas a atividades produtivas geradoras de 

excedente alimentar e/ou energético para o mercado nacional) foi consensuado pelos 

outros representantes do Subprograma, respeitando-se as diferenças 

agroecossistêmicas e culturais entre os países. 

 

O grande desafio do programa da FINEP seria a integração das propostas com as 

partes sociais interessadas na implementação concreta de SIPEAs, quando 

ultrapassado o caráter experimental das iniciativas (UNU, 1988). Face à tamanha 

fertilidade de discussões sobre um tema tão atual e relevante, assim como à qualidade 

e abrangência da interlocução técnica e científica envolvida ao longo de 5 anos, por 

que tão importantes iniciativas deste Subprograma da UNU não tiveram continuidade 

no tempo? Esta dúvida sugere futuras investigações, inclusive relativas ao 

encaminhamento posterior dos experimentos pelas entidades.  

 

Felizmente, a ideação e a exploração dos SIPEA´s, no entanto, foi resgatada pela 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) cerca de 

17 anos após a realização dos experimentos, agora sob a nomenclatura de IFES 

(Integrated Food and Energy Systems, em inglês), como a seguir apresentado.  
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4.5.2 Os IFES 

 

Inicialmente, julga-se conveniente citar algumas diferenças entre a produção de 

biocombustíveis em grande e pequena escalas, apresentadas em IIED/CFC (2007), 

fornecendo elementos adicionais para melhor compreensão da proposição dos IFES 

pela FAO e contextualizando a iniciativa a ser estudada. A competitividade das 

indústrias no longo prazo depende muito da sua capacidade de gerar economias de 

escala (ou redução de custos), o que pode ter efeitos adversos significativos sobre os 

níveis de desemprego, trabalhadores menos qualificados (pequenos agricultores em 

especial) e, por conseguinte, sobre os níveis de pobreza. Enquanto os sistemas de 

grande escala em geral são globalmente competitivos e orientados para a exportação, 

os sistemas de pequena escala oferecem maiores oportunidades para a criação de 

empregos e redução da pobreza (IIED/CFC, 2007). O Quadro 4.1 apresenta algumas 

diferenças básicas entre essas escalas de produção, ilustrando claramente o exposto. 

 

Dentro dos desafios da sustentabilidade das economias de escala de biocombustíveis 

(e também de alimentos), sobretudo em relação à sua pressão sobre agricultores 

familiares, estudos recentes da FAO apontam para a integração da produção de 

alimentos e energia como estratégica para melhorar a segurança alimentar e 

energética dos países, aliviar a pobreza de forma climate smart, inclusive reduzindo 

riscos associados à conversão de terras (LUC e ILUC), desflorestamento e 

degradação de florestas (FAO, 2013; Gasparatos et al., 2013; Bogdansky, 2012; FAO, 

2012a; FAO, 2010b; Practical Action Consulting, 2009).  

 

Estes sistemas (IFES) possuem escalas e configurações que variam em função de 

sua finalidade. Podem operar em nível doméstico ou local (sistemas de pequena 

escala) para autosuficiência energética, ou ajustados a operações industriais 

(sistemas de larga escala), ambos beneficiando principalmente pequenos agricultores 

de países em desenvolvimento, onde a segurança energética e alimentar, 

estreitamente vinculadas à resiliência de comunidades rurais (Bogdansky, 2012), são 

requerimentos básicos para o alívio - e redução - da pobreza e para o 

desenvolvimento rural (FAO, 2010b).  
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Produção Extensiva  
- Grande Escala - 

Pequenos produtores  
- Pequena Escala - 

Geração de maiores rendimentos (lucros x 
custos) em geral, devido às economias de 
escala 

Geração de menores rendimentos e 
eficiência, com possível alcance de 
rendimentos e abatimentos de custos iguais 
aos de grande escala 

Benefícios sociais reduzidos Grandes benefícios sociais 

Baixos e estreitos retornos de investimentos 
públicos 

Altos retornos de investimentos públicos, em 
função da redução de gastos sociais 

Menor exposição ao risco e maior segurança 
financeira 

Maior exposição ao risco e menor segurança 
financeira 

Resposta rápida à tecnologia Resposta lenta à tecnologia 

Opções mais seguras para investimentos 
privados 

Opções de maiores riscos para investimentos 
privados 

Atrativos para o agronegócio Atrativos para empreendedores e empresas 
de pequena e média escalas 

Podem abastecer empreendimentos de 
grande escala e a exportação de commodities 

Podem abastecer tanto empreendimentos 
locais quanto de grande escala 

Esquema mais adequado para políticas de 
exportação 

Esquema mais adequado para políticas de 
desenvolvimento rural 

Fonte: Tradução livre de IIED/CFC (2007) 

 

Quadro 4.1: Grande e Pequena Escala de Produção de Biocombustíveis - 

Diferenças Básicas  

 

Um tradicional exemplo de IFES é a instalação de digestores anaeróbicos para 

produção de biogás (para cozinhar e também, às vezes, para iluminação) e lama 

residual (coproduto aplicado à lavoura), em sistemas de integração lavoura-pecuária-

pesca, encontrados em várias formas, escalas e composições, disseminados 

principalmente na China e Vietnam (Bogdansky, 2012; FAO, 2010c). Outras 

experiências recentes de IFES, que ligam a produção de biocombustíveis ao bem 

estar de camponeses e alívio da pobreza são: a produção industrial de etanol de 

cassava em contraponto com a produção industrial de milho, na Tanzânia (FAO, 

2010a); a inclusão de pequenos e médios agricultores na cadeia de etanol da cana da 

empresa Caña Brava, no Peru (FAO, 2012a); a produção em pequena escala de 

Jatropha (ou pinhão manso), para uso como combustível doméstico e para fabricar 

sabão, em Malawi e em Moçambique (Gasparatos et al., 2012); e a produção em larga 

escala de biodiesel de Jatropha, com pequenos produtores ligados a uma companhia 

privada em Gana e Zâmbia (Gasparatos et al., 2012). De modo geral, estes sistemas 

apresentam diversas limitações, que nem sempre favorecem sua consolidação e 

disseminação.  
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Para o caso da integração de agricultores familiares na produção de etanol da cana e 

alimentos, foco deste trabalho, além da abordagem dos SIPEA’s, Agostinho e Ortega 

(2012), por exemplo, concluem por diferentes metodologias as vantagens energéticas 

e ambientais dos IFES (por eles chamados de IFEES - Integrated Food, Energy and 

Environmental Services), quando comparados com a grande escala de produção de 

etanol de São Paulo.  

 

Note-se que a reflexão sobre as vantagens de sistemas integrados, em contraponto 

com sistemas especializados de produção industrial, não é necessariamente ligada à 

bioenergia e nem apenas a países em desenvolvimento (Maroun e Rovere, 2014). 

Como ilustração tem-se os Sistemas Agrícolas Diversificados (DFS - Diversified 

Farming Systems, em inglês), apresentados em Bowman e Zilberman (2013), Bacon et 

al. (2012), Kremen et al., (2012) e Kremen e Miles (2012), que enfatizam a 

incorporação da função da biodiversidade em escalas espaciais e temporais na 

manutenção dos serviços ecossistêmicos essenciais para a produção agrícola (por 

exemplo, serviços de polinização, qualidade e disponibilidade de água, conservação 

do solo, controle de pestes e doenças), estreitamente ligados a sistemas agrícolas 

multifuncionais, orgânicos 36  (ou agricultura de pequenas entradas de insumos) e 

locais. Alguns estudos também abordam a importância da agrodiversidade, indicando 

que altas densidades de biodiversidade agrícola são realmente mais efetivas para o 

aumento da produtividade e da produção agrícolas do que altas intensidades de 

manejo (Kremen e Miles, 2012; Frison et al., 2011). 

 

Por fim, a abordagem integrada e a diversificação no sistema de agricultura, com 

ênfase na sustentabilidade, é tida como um importante componente de mitigação de 

GEE e também de adaptação do setor, dado que a diversificação aumenta sua 

resiliência aos extremos climáticos esperados com a mudança climática (Dhillon e 

Wuehlisch, 2013; Bogdansky, 2012; Kremen e Miles, 2012). 

 

  

                                                           
36

 Nem todo sistema de agricultura orgânica pode ser tido como um sistema agrícola diversificado, 
embora algumas técnicas utilizadas em ambos os sistemas (compostagem, cobertura da lavoura, rotação 
e não uso de fertilizantes e pesticidas sintéticos) sejam comuns (Kremen and Miles, 2012).  
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5. O SISTEMA DA COOPERBIO – RS 
 

 

Este capítulo apresenta a COOPERBIO - Cooperativa Mista de Produção, 

Industrialização e Comercialização de Biocombustíveis Ltda., que desenvolve em 

caráter experimental o sistema de produção de etanol e alimentos pela agricultura 

familiar, estudo de caso da presente pesquisa, bem como os traços principais do 

sistema, como contextualização para as análises apresentadas nos capítulos 

posteriores.  

 

 

5.1 Apresentação da COOPERBIO 

 

5.1.1 Objetivos da Cooperativa e Local de Atuação:  

 

A COOPERBIO é uma cooperativa criada em 2005 pelo Movimento dos Pequenos 

Agricultores (MPA), com sede em Palmeira das Missões (RS, Brasil), atuando na 

região Noroeste deste estado em cerca de 63 municípios. A Figura 5.1 mostra a área 

de atuação da cooperativa, no Rio Grande do Sul. 

 

O MPA, fundado em 1996 também no Rio Grande do Sul, nasceu em função das 

necessidades de crédito para camponeses atingidos por uma grave seca no Sul do 

país. Posteriormente, com sua pauta de propostas e reinvindicações ampliada, 

estendeu-se a 18 estados do Brasil. O “Plano Camponês”, instrumento norteador da 

ação do movimento e em constante atualização, tem como objetivo principal a 

autonomia alimentar, genética, territorial, hídrica e energética dos camponeses 

(Oliveira, 2010). 

 

A cooperativa tem como objetivo principal congregar associados, pequenos e médios 

agricultores, para produzir matérias-primas, armazenar, industrializar e comercializar 

biocombustíveis. Dentre seus objetivos estratégicos, cita-se: i) promoção da 

cooperação e da gestão cooperativada como instrumento de organização da 

produção; ii) conjugação da produção de alimento e energia visando a soberania e a 

segurança energética das comunidades e da sociedade como um todo; iii)  

participação dos agricultores em todos os elos da cadeia produtiva como forma de 

garantir o incremento de renda para eles e suas famílias; iv) criação de sistemas de 

manejo dos recursos naturais visando a conservação e manutenção da biodiversidade, 
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da água e do solo como recursos estratégicos para construção de um novo modelo de 

produção com base na agricultura ecológica;  v) controlar e melhorar a produção de 

sementes e mudas, para a manutenção da biodiversidade e soberania energética e 

alimentar; vi) diversificar a matriz produtiva pela integração entre as atividades 

florestais, agrícola e pecuária; vii) desenvolver um programa de mecanização de 

pequeno porte, potencializando a mão-de-obra familiar e garantindo o incremento na 

renda das famílias, sem comprometimento do orçamento dos agricultores com a 

compra de grandes tratores; viii) viabilização de novo sistema logístico de produção de 

álcool e óleos vegetais através da implantação de microdestilarias de álcool, pequenas 

esmagadoras de óleos e sistemas de secadores e silos graneleiros comunitários, 

possibilitando o retorno da biomassa ao agroecossistema; ix) uso de cultivos perenes 

e não alimentares visando a produção sustentável de óleos vegetais para produção de 

biodiesel, a baixo custo e elevado retorno financeiro; e x) concepção de sistemas 

agroflorestais, consorciando cultivos arbóreos perenes (nativas, oleaginosas, 

energéticas, frutíferas), com cultivos alimentares e pastagens, como horizonte 

estratégico para o manejo e produção da agropecuária sustentável e de convivência 

ecológica com os biomas (Leal, 2011; Oliveira, 2010). 

 

A área de abrangência da COOPERBIO inclui cerca de 63 municípios da região 

Noroeste do RS (Figura 5.1), região esta marcada pela luta camponesa e berço de 

movimentos sociais. É caracterizada pela alta incidência da agricultura familiar, 

concentrando 18 dos 50 menores Índices de Desenvolvimento Humano do estado. As 

unidades de produção com até 50 ha (pequenas e médias propriedades) representam 

95,07% do total de estabelecimentos, porém os grandes proprietários concentram 

43,87% das terras (IBGE, 2006). É uma região, portanto, que enfrenta as mesmas 

dificuldades da agricultura do país em função da opção nacional de maiores incentivos 

para os produtos exportáveis (URI, 2010). 

 

A Cooperativa desenvolveu o projeto em parceria (financeira e técnica) com diversas 

entidades, tais como: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), 

Associação Riograndense de Empreendimentos em Assistência Técnica e Extensão 

Rural (EMATER/ASCAR), Fundação Centro de Experimentação e Pesquisa 

(FUNDACEP), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Universidade Regional 

Integrada (URI), ambas universidades envolvidas na validação tecnológica e na 

sistematização da iniciativa, além de convênios firmados com a ELETROSUL Centrais 

Elétricas S.A. e a PETROBRAS. 
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        Fonte: Adaptado de URI (2010) e www.wikipedia.com.br 

 

Figura 5.1: Localização Geográfica da COOPERBIO 

 

Note-se que o sistema da COOPERBIO foi motivo de diversos artigos, estudos e 

relatórios técnicos, dentre os quais, citam-se em ordem cronológica decrescente: Silva 

(2012); Bergquist et al. (2011); Leal (2011); Cavalett et al. (2010); Oliveira (2010); 

UFSM (2010). Estudos congêneres também foram apresentados em Agostinho e 

Ortega (2012) e Tolmasquim (1984). O sistema em si também foi aventado em Sachs 

(2007).   

 

 

Área de Abrangência - COOPERBIO 

Estado do  
Rio Grande  

do Sul 

 

(Sede) 

BRASIL 

http://www.wikipedia.com.br/
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5.2 O Sistema da COOPERBIO: Produção de Alimentos, Energia e Serviços 

Ambientais - ALIMERGIA  

 

5.2.1 O Projeto Original  

 

A visão maior das iniciativas da COOPERBIO alinha-se ao que seus dirigentes 

chamam de ALIMERGIA37. Alimergia é um novo conceito em agricultura, pecuária e 

floresta, adotado nas ações do MPA desde 2005, que procura desenvolver formatos 

produtivos que integrem de maneira sinérgica a produção de alimentos e de energia 

com preservação ambiental, conceito colocado em prática através dos Sistemas 

Camponeses de Produção. 

 

Buscando implementações concretas para o alcance de seus objetivos estratégicos, 

em outubro de 2006, a COOPERBIO assinou Contrato com a PETROBRAS no valor 

total de R$ 2.318.362,00, para a implantação e validação tecnológica de 09 

microdestilarias de produção de álcool combustível e alimentos 38 , a partir da 

agricultura familiar, através de pequenas unidades agroindustriais de processamento 

com capacidade nominal de 600 litros de álcool/dia (L/dia) cada uma, interligadas e 

geridas coletivamente.  

 

Foi também instalada uma unidade central produtora e retificadora com capacidade 

nominal de 5.000 L/dia, que utilizaria diferentes matérias-primas na produção de álcool 

(cana-de-açúcar, mandioca e sorgo sacarino) e teria, ainda, a função de retificar o 

álcool produzido nas microdestilarias, nos diferentes municípios da região noroeste do 

Rio Grande do Sul. A Figura 5.2 apresenta o esquema das unidades em seu projeto 

original. 

 

Como principais metas do projeto, constantes no Contrato junto à Petrobras, tem-se: i) 

avaliar a produção de álcool a partir de diferentes tecnologias e cultivos; ii) criar um 

novo sistema logístico na cadeia produtiva do etanol; iii) quantificar balanço de massa 

e de energia nos modelos de produção propostos; iv) avaliar a eficiência econômica do 

processo de produção descentralizada de álcool; v) aplicar e desenvolver 

conhecimentos agronômicos capazes de sustentar um programa de produção de 

                                                           
37

 Note-se que, em 2012, a COOPERFUMOS DO BRASIL (Cooperativa Mista dos Fumicultores do Brasil 
Ltda), outra cooperativa territorial ligada ao MPA, recebeu o Prêmio “Objetivos do Desenvolvimento do 
Milênio-Brasil”, com seu projeto em andamento em Santa Cruz do Sul, RS, baseado no conceito de 
Alimergia. 
38

 O projeto financiado pela Petrobrás foi intitulado de: “Projeto de Validação Tecnológica de Produção de 
Álcool a partir da Agricultura Camponesa”. 
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álcool e de alimentos; vi) avaliar a capacidade de geração de renda e emprego no 

campo, dentro dos modelos de produção propostos; vii) publicar os dados resultantes 

do projeto e disseminar o conhecimento nos diversos meios de comunicação social 

(Contrato PETROBRAS/COOPERBIO, 2006).  

 

No dimensionamento do projeto, cada unidade de 600 L/dia seria abastecida com 

matéria-prima produzida em cerca de 2 ha das propriedades de agricultores 

cooperativados (área média das propriedades: 13 ha), com uma média de 13 famílias 

por unidade (600 L/dia) e 29 famílias na unidade central (5.000 L/dia), com o 

envolvimento total de cerca de 150 famílias produtoras. 

 

 

 
(*) - distâncias entre os municípios e a unidade retificadora 
Fonte: Adaptado de Oliveira, 2010. 

 

Figura 5.2: Sistema COOPERBIO – Produção Descentralizada de Etanol 

Hidratado e Alimentos – Projeto Original 

 

Segundo Leal (2011), a descentralização da produção foi proposta com base em 

critérios sociais, técnicos e ambientais, a saber: i) diminuição do transporte de cana-

de-açúcar e dos custos de produção; ii) diminuição da concentração e do fluxo de 

massa na indústria; iii) transformação do bagaço e da vinhaça resultante do 

processamento em fertilizantes orgânicos, rações e blocos alimentares; iv) diminuição 

dos impactos ambientais do processo de produção de álcool combustíveis; v) uso 
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produtivo da energia combinado com a produção de alimentos nas comunidades 

locais; e vi) redução da poluição e da emissão de GEE para atmosfera. 

 

Previu-se experimentar duas formas de transporte de matéria prima até a 

microdestilaria: i) cana bruta levada por carretas ou caminhões e descarregada 

manualmente na microdestilaria; ii) moendas móveis (tracionadas por trator) para 

moagem da cana nas propriedades e transporte do caldo às microdestilarias, já 

decantado e pronto para a fermentação. A primeira forma resultaria no uso do bagaço 

na geração de energia nas caldeiras das microdestilarias e a segunda disponibilizaria 

as pontas de cana e o bagaço na formulação de rações e suplementos para a 

alimentação dos animais das propriedades, notando que a produção de leite é 

significativa na economia dos pequenos produtores do Sul do país. A vinhaça obtida 

nas microdestilarias poderia ser utilizada em rações, diretamente pelos animais ou 

ainda na fertirrigação da lavoura de cana e outras culturas (Oliveira, 2010; Cavalett et 

al, 2010; Tolmasquim, 1984). 

 

As microdestilarias foram implantadas sob o regime de comodato nas propriedades, 

sendo a comercialização e a assistência técnica de responsabilidade da cooperativa. 

O álcool produzido serviria primeiramente para o autoconsumo dos cooperativados 

nos chamados Pontos de Abastecimento39, com garantia do escoamento do excedente 

pela PETROBRAS, a partir da central retificadora. Para a comercialização entre os 

produtores, a COOPERBIO conta com um regime especial através de Ato Declaratório 

DRP nº 2009/106 pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul.    

 

Foram também realizados diversos experimentos com variedades de cana, em 

parceria com várias entidades e instituições: na Escola Agrícola de Frederico 

Westphalen (UFSM), município de Jaboticaba (EMATER), de Caiçara (EMATER-

ASCAR), Redentora, Vista Alegre e Frederico Westphalen (URI), de forma a 

recomendar aos agricultores associados o uso de variedades de maior adaptabilidade 

e produtividade (Leal, 2011).  

 

                                                           
39

 A RESOLUÇÃO ANP - Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Nº 12, DE 
21.3.2007 (www.anp.gov.br, vários acessos) regulariza o funcionamento da instalação do Ponto de 
Abastecimento (previamente autorizada pela ANP), para o caso de cooperativas detentoras de 

instalações de produção de álcool etílico hidratado. Somente poderão ser abastecidos no Ponto de 
Abastecimento equipamentos móveis, veículos automotores terrestres e outros, que estejam em nome 
dos cooperativados e com documentação comprobatória disponível na instalação. Não são permitidas, no 
entanto, quaisquer formas de comercialização, empréstimo ou permuta, devendo o produto ser destinado 
exclusivamente ao consumo próprio pelo detentor das instalações, no caso, os cooperativados. 

 

http://www.anp.gov.br/
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O projeto foi complementado com outra parceria firmada pela Cooperativa (Laboratório 

de Agroclimatologia – LAGRO, vinculado à UFSM), visando o desenvolvimento, 

também em caráter experimental, do plantio adensado de árvores (florestas 

energéticas) em área de 1,5 ha da cooperativa (em Frederico Westphalen), para o 

suprimento de lenha para a microdestilaria (produção de vapor nas caldeiras) e outros 

fins (cozinhar, aquecer), assim como de estacas (cercas para o gado, galpões) para as 

propriedades. A idéia é a de reaplicar o experimento em área de até 1 ha, nas 

propriedades familiares, protegendo, dessa forma, as árvores nativas (Leal, 2011). 

 

 

5.2.2 Problemas encontrados na implementação 

 

Dado o caráter experimental da iniciativa, alguns atrasos ocorreram na implementação 

do projeto. Segundo informações obtidas diretamente com os técnicos da cooperativa, 

o Licenciamento Ambiental das instalações foi elaborado especificamente para a 

pequena escala do sistema, com normas e padrões fora dos estabelecidos, tomando 

tempo e recursos de projeto não previstos, inclusive travando a licença de outorga do 

uso da água para a grande unidade. Também os testes com as tecnologias, com as 

possibilidades de consórcio e rotação de culturas e com as diversas variedades de 

cana (precoces, médias e tardias) adaptáveis à região levaram mais tempo e recursos 

do que o esperado. O município de Pinheirinho do Vale (ver Figura 5.2) não dispunha 

de rede trifásica para a instalação da microdestilaria, problema já resolvido com o 

Programa “Luz para Todos” do governo federal.  

 

Somados aos fatos anteriores, problemas na organização da produção, chuvas 

intensas, atrasos nas safras e conflitos e desonestidades no acordo com lideranças 

resultaram: i) na perda de uma microdestilaria (em Redentora – vide Figura 5.2) e na 

desativação de outra (em Vista Alegre - idem), a ser oportunamente reinstalada em 

outra comunidade; ii) na falta de recursos para o cumprimento do cronograma físico 

original, relativo às unidades de Cristal do Sul e Taquaraçu do Sul (idem), fato 

agravado pela retenção de parte dos recursos acertados com a PETROBRAS, em 

função dos atrasos do projeto. A recente mudança da presidência da PETROBRAS 

acumulou mais um entrave na remessa da parte faltante dos recursos previstos, 

esperados para 2012, porém até a presente data não recebidos, segundo informações 

dos técnicos. Por fim, a tecnologia de uma das unidades (Seberi - idem) não favoreceu 

a produção de álcool, restringindo-se apenas à produção de cachaça e açúcar.  
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5.2.3 Situação Atual do Projeto 

 

O sistema da COOPERBIO conta atualmente com a instalação completa de 04 

microdestilarias (Caiçara, Iraí, Erval Seco e Pinheirinho do Vale) e da unidade 

produtora de 5.000 l/dia. A unidade desativada de Vista Alegre será reinstalada no 

município de Ametista, a 35 km de Frederico Westphalen, segundo os técnicos. De 

acordo com recentes informações de técnico da COOPERBIO (Sr. Marcelo Leal, em 

27.08.2013), no final de setembro deste ano foi inaugurada a produção de etanol da 

Usina Central de Frederico Westphalen (5.000 L/dia). Em setembro, também houve a 

licitação das máquinas de logística: caminhão, duas colheitadeiras, trator e um veículo 

utilitário. A operação completa do sistema foi iniciada em outubro, com a produção de 

milho, etanol (cana), melado, açúcar mascavo. O Centro de Formação desta unidade 

também encontra-se em construção, espaço integrador político e informacional dos 

produtores, fundamental para a sua mobilização e inclusão produtiva. Já em Seberi, as 

agroflorestas estão sendo atualmente implantadas sob a coordenação da 

COOPERBIO. O projeto, portanto, está caminhando, a passos e ritmo possíveis, 

diante da escassez e da dificuldade de captação de recursos financeiros.   

 

As microdestilarias possuem tecnologias distintas, sendo a tecnologia “Orsy Ribeiro” a 

que apresentou melhores resultados nos testes, como será visto adiante. Este 

resultado tecnológico gerou mais uma modificação na idéia original: o álcool hidratado 

produzido por esta tecnologia dispensa a retificação idealizada, por alcançar o teor 

alcoólico mínimo especificado na Resolução ANP Nº 23, de 6.7.2010 (ANP, 2011).  

 

 

5.2.4 Descrição Geral das Operações 

 

Para esta descrição, toma-se como base o funcionamento da unidade agroindustrial 

de Caiçara (600 L/dia), com tecnologia “Orsy Ribeiro” contemplando a fabricação de 

etanol e coprodutos. As tecnologias testadas pela cooperativa serão apresentadas no 

item 6.1 deste trabalho. A Figura 5.3 apresenta o fluxograma com as principais 

operações do processo industrial. 
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Fonte: Adaptado de Leal, 2011 

 

Figura 5.3: Fluxograma de Produção de Álcool, Cachaça, 

Açúcar Mascavo e Melado 

 

A cana plantada pela COOPERBIO possui um ciclo de 6 anos, com 5 cortes, quatro 

tratamentos de soqueira em intervalos de 12 meses e uma reforma de canavial. A área 

plantada necessária para a alimentação da microdestilaria é de 26 ha, produzida em 2 

ha das propriedades de 13 famílias de camponeses, segundo informações da 

COOPERBIO. O cultivo da cana é feito sem o uso de fertilizantes ou defensivos 

 

Corte da CANA PONTAS 

Moagem na Lavoura Carregamento / Transporte 

Descarregamento 

Moagem 

Filtragem / Decantação 

Ponto para 
AÇÚCAR MASCAVO 

Resfriamento / Bateção 

Destorroamento e 

Peneiragem 

Embalagem 

Armazenagem 

BAGAÇO 

Caldeira Ração Animal Composto 

Orgânico 

Caldo de Cana - Mosto 

Fermentação 

Vinho 

Destilação 

Leite Carne Adubo 
Orgânico 

ÁLCOOL CACHAÇA VINHOTO 

Armazenagem Armazenagem 

 
Armazenagem 

Fertirrigação Alimentação 
Animal 

Transporte 

da Garapa 

MELADO 



91 
 

químicos. Os insumos utilizados na fase da “cana planta” são as mudas, adubo 

orgânico, fosfato natural, calcário e adubação verde, com o uso de trator agrícola a 

diesel e com tratos culturais manuais (aplicação da cobertura das mudas e capinas). 

Já na fase da “cana soca” (após os 4 cortes), são utilizados o adubo orgânico e a 

adubação verde, com capinas manuais. O índice de maturação da cana (ou teor de 

sacarose ideal para um maior rendimento industrial) é avaliado com base na 

experiência dos agricultores. A cana é então cortada (manualmente com facões)40, 

sem a prática de queimadas. Suas pontas são direcionadas aos animais e a palha 

seca é deixada no solo. O transporte da cana cortada pode ser feito por caminhão ou 

por caçambas atreladas a trator agrícola a diesel (como na unidade de Caiçara, por 

exemplo). A etapa agrícola do sistema será descrita em mais detalhes no item 7.1.2 

deste trabalho.   

 

A cana é descarregada na microdestilaria (600 L/dia) e moída em moenda fixa, 

acionada por motor elétrico e posicionada em nível superior ao prédio industrial, para a 

descida do caldo por gravidade (Caiçara). O bagaço obtido é direcionado à 

alimentação animal, retornando às respectivas propriedades na caçamba de 

transporte da cana. A moagem da cana também pode ser feita nas propriedades, 

através de moenda móvel acionada por trator, com o caldo transportado até a 

microdestilaria, já decantado. O caldo da cana é então direcionado a um decantador e 

filtrado para a remoção de fibras, areia e outros resíduos (Leal, 2011). 

 

Para a fabricação do etanol e da cachaça, o caldo é direcionado para a dorna de 

diluição (em polipropileno), para a correção do Brix (16o), ou teor de sacarose da 

solução. O mosto então obtido segue para as dornas de fermentação (também em 

polipropileno), com “pé de cuba” a base de leveduras, para sua transformação em 

álcool. Após o processo de fermentação, o “vinho” então obtido é direcionado para o 

conjunto condensadores + colunas de destilação e retificação (etanol), ou para o 

alambique (cachaça) (Silva, 2012). 

 

                                                           
40

 No decorrer do desenvolvimento do projeto, ficou claro para a COOPERBIO que o corte manual é 
inviável para os agricultores, pelo esforço necessário e pelo tempo despendido por eles. A estimativa de 
emissões de GEE do sistema, apresentada no Capítulo 7 deste trabalho, já considera o corte da cana 
mecanizado, com equipamento de pequeno corte, desenvolvido por fabricante nacional (COLHICANA, 
SP) especialmente para as pequenas produções. Em contato telefônico com o fabricante, em 2013, a 
explicação dada para a fabricação destes equipamentos, com variados portes, deve-se ao fato de que, 
mais e mais, as grandes empresas do ramo sucroalcooleiro estão recebendo a cana produzida em 
pequenas e médias propriedades, para complementar suas produções, pelas diversas restrições 
ambientais impostas ao setor.  
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O vinhoto (obtido na base das colunas) é armazenado na microdestilaria em uma 

piscina própria (volume máximo de 80 m3), revestida por uma geomenbrana sintética 

impermeável (em polietileno de alta densidade), com 1 mm de espessura, evitando-se 

infiltrações (Leal, 2011). O etanol retificado é condensado, resfriado, retirado e 

armazenado. No alambique, a “cabeça” e a “cauda” (nomes populares para as 

parcelas fracionadas) são eliminadas ou direcionadas à produção de etanol, 

aproveitando-se apenas a fração popularmente chamada de “coração” (Silva, 2012). 

 

Para a fabricação do melado e do açúcar mascavo, o caldo, já decantado e filtrado, é 

pré-aquecido, seguindo-se de ajuste do seu ph (6,5), e transferido para o tacho de 

aquecimento, onde é desidratado até o ponto adequado para cada um dos produtos, 

sendo que o melado demanda mais tempo de aquecimento para sua produção, em 

relação ao açúcar mascavo. O produto em ponto de melado é batido e segue para sua 

finalização. O ponto para o açúcar mascavo é a cristalização do produto na bateção, 

que segue para uma peneira vibratória para sua obtenção final. O melado demanda 

mais tempo de bateção do que o açúcar mascavo. Tanto o pré-aquecimento quanto o 

aquecimento do caldo, para ambos os produtos, são feitos a partir do vapor produzido 

pela lenha queimada na caldeira. O batedor e a peneira vibratória são acionadas por 

motor elétrico com energia da rede (Silva, 2012; Leal, 2011). 

 

A água é usada na produção do vapor, na diluição do caldo e na limpeza dos 

equipamentos. Todos os líquidos do processo de fabricação de cada um dos quatro 

produtos são movimentados por bombas acionadas por energia elétrica da rede. 
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6. ANÁLISES TECNOLÓGICA E ECONÔMICA DO SISTEMA 

 

 

Este capítulo apresenta as características principais das tecnologias testadas pela 

COOPERBIO, com suas vantagens e limitações. Apresenta também a análise 

econômica do sistema, com base em dimensões nominais de uma das tecnologias, 

envolvendo o Pay Back descontado do investimento, análise da sensibilidade da renda 

do produtor e as perspectivas da produção de etanol hidratado combustível, em 

conjunto com a produção de alimentos. Dado o contexto produtivo de biocombustíveis 

e das características agrárias do Rio Grande do Sul, estado brasileiro em que a 

iniciativa foi implementada, aventa-se também a possível reaplicação da iniciativa no 

estado, apresentando os custos evitados do transporte de etanol, adquirido de outras 

regiões do Brasil, com a produção da atual demanda do biocombustível dentro do 

estado.     

 

 

6.1 Análise Tecnológica do Sistema 

 

A COOPERBIO testou 04 tecnologias de produção de álcool nas unidades. A 

tecnologia “Marcelo Guimarães”, inicialmente testada em protótipo e posteriormente 

instalada em definitivo (em Redentora) opera por batelada com destilação em coluna 

aquecida a vapor gerado em pequenas caldeiras. Simples, de fácil operação e similar 

aos sistemas de produção de aguardente, esta tecnologia é amplamente conhecida 

pelos agricultores. Por atingir teor alcoólico em torno de 90°GL, o álcool destilado seria 

levado por um caminhão tanque até a unidade retificadora, visando atender os 

padrões técnicos da ANP. A capacidade nominal alcançada é de 400 L/dia, inferior à 

dimensionada. Além de Redentora, a tecnologia também foi instalada em Vista Alegre, 

em 2007, sendo substituída em 2008 por apresentar uma série de problemas. A maior 

desvantagem desta tecnologia é a sua baixíssima eficiência energética (0,351) 

(UFSM, 2010), inviabilizando-a como opção tecnológica. 

 

A tecnologia “Jack Eliseu Crispim” (Seberi, Vista Alegre), com melhor performance do 

que a anterior (UFSM, 2010), opera em processo contínuo, em três colunas de 

destilação, para aquecimento do vinho, separação álcool-água e condensação do 

álcool a 90°GL, também demandando a sua retificação. A capacidade nominal atende 
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aos 600 L/dia. Como vantagem, a tecnologia possibilita a produção de aguardente e 

álcool no mesmo equipamento, favorecendo a rentabilidade da agroindústria.  

A tecnologia “Orsy Ribeiro”, também de processo contínuo e alcançando 600 L/dia, 

opera com duas colunas de destilação, caldeira e torre de refrigeração.  Inicialmente, 

esta tecnologia foi testada em protótipo montado no campo pela UFSM (2010), 

apresentando resultados pouco satisfatórios, em termos de balanço energético (output 

x input de energia no sistema) e de produtividade industrial (que engloba os 

rendimentos de todas as fases do processo: moagem, fermentação e destilação). 

 

Porém, estes resultados obtidos a partir do protótipo da UFSM foram aproveitados 

para a posterior otimização da tecnologia (fabricantes e universidade), permitindo a 

sua instalação definitiva em Caiçara, Iraí e Erval Seco. Ressalta-se que não se dispõe 

de dados concretos de seu atual estágio tecnológico, não avaliado pela UFSM pelo 

término do convênio financeiro entre as partes. Portanto, se os dados e informações 

disponibilizados pela UFSM em seu relatório podem ser úteis, como dados 

secundários de análises gerais, eles não deveriam ser utilizados para uma avaliação 

específica, definitiva e deveras consistente desta tecnologia. Segundo informações 

dos técnicos da COOPERBIO, a tecnologia alcança o teor alcoólico padronizado pela 

ANP (95 - 96 ºGL), apresentando índices de eficiência energética e balanço de massa 

bastante razoáveis se comparados aos obtidos em protótipo e, por esta razão, teria 

sido adotada nas três unidades. Informações diretas obtidas junto aos produtores de 

Caiçara e Iraí, em visita da autora em maio de 2012, confirmam os resultados 

satisfatórios alcançados, embora as unidades, na ocasião da visita, não estivessem 

em funcionamento. 

 

Silva (2012), no entanto, apresenta em seu trabalho os resultados da análise de uma 

amostra de etanol, disponível na unidade de Caiçara, análise esta realizada pelo 

Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR). Segundo as especificações da ANP41 

para o etanol hidratado combustível, o teor alcoólico deve ser de 95,1 a 96,0 (% em 

volume) ou de 92,5 a 93,8 (% em massa); o limite para a acidez é de 30 mg por L de 

ácido acético (30 mg/L). A amostra analisada apresentou teores alcoólicos abaixo das 

especificações da ANP (91,5% e 87,6%, respectivamente) e acidez (146,2 mg/L) muito 

acima da especificação, o que poderia prejudicar sua futura comercialização. Estes 

desvios se devem à falta de controle do processo de fermentação e podem ser 

resolvidos com pequenos ajustes no equipamento, segundo informações do fabricante 

                                                           
41

 Resolução ANP N
o
7 de 09/02/2011.  
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do equipamento (Silva, 2012) e informações dos técnicos da COOPERBIO, que 

acompanharam a evolução do projeto desde seu início.  

Outra questão levantada em Silva (2012) é o rendimento da destilação. Silva fez a 

avaliação de uma unidade produtora da COOPERFUMOS42, em Santa Cruz do Sul 

(RS), cooperativa também ligada ao MPA e que trabalha estreita e sinergicamente 

com a COOPERBIO. A tecnologia desta unidade possui características semelhantes à 

de Caiçara (“Orsy Ribeiro”). Segundo a estimativa de Silva (2012), o rendimento da 

destilação alcançado foi muito baixo (75%) em relação às usinas de grande porte 

(99,5%). Silva também avaliou a moenda de extração do caldo da cana (de Caiçara e 

de Santa Cruz do Sul), observando que sua capacidade é obviamente inferior aos 

equipamentos de grande porte, o que é compensado pelo uso do bagaço para a 

alimentação dos animais. 

 

Silva (2012) também fez uma estimativa do balanço energético da unidade de Caiçara, 

a partir da seguinte base: 15 famílias produtoras, cultivo de 1 ha de cana por família, 

com produtividade agrícola de 60 tc/ha (média informada ao autor por agricultores 

participantes desta unidade), trator a diesel para as operações agrícolas e carro de boi 

para o transporte da cana até a microdestilaria, lenha e eletricidade consumidas na 

microdestilaria, considerando também como entradas de energia no balanço o gasto 

energético dos agricultores 43  e dos bois, na execução de todas as atividades 

realizadas. A saída de energia do balanço seria a equivalente à produção de etanol e 

também de bagaço, este utilizado para alimentação do gado, juntamente com as 

pontas da cana. Segundo os dados obtidos e apresentados nesta estimativa, cerca de 

99% da energia de entrada do sistema de Caiçara é representada pela lenha 

consumida na microdestilaria, oriunda de florestas energéticas. Dentro das 

considerações e parâmetros assumidos por Silva (2012), o balanço energético da 

unidade (output / input de energia) seria de 0,97, ou seja negativo. Porém, no caso de 

não se considerar a lenha como entrada de energia, por se tratar de energia renovável 

produzindo também energia renovável, o balanço do sistema, obviamente, seria 

altíssimo, ponto relevante do sistema.  

                                                           
42

 Cooperativa Mista dos Fumicultores do Brasil, criada em 2004, com sede em Santa Cruz do Sul, RS, 
tendo como um dos objetivos de sua criação o desenvolvimento de alternativas econômicas à cultura do 
fumo pelos camponeses. 
43

 A parcela de entrada de energia relativa ao gasto energético de agricultores nas atividades físicas de 
produções agrícolas (neste caso, mão-de-obra no preparo, plantio, colheita, transporte e processamento 
industrial), em geral, não é computada em sistematizações convencionais e nem devidamente valorizada. 
Na estimativa de Silva (2012), esta parcela corresponde a 84,5% dos custos da entrada de energia no 
sistema, em contraponto, por exemplo, com cerca de 7,1% de custos relativos ao uso da lenha na 
microdestilaria, revelando a importância do trabalho físico dos agricultores. 
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Ainda em Silva (2012), foi apresentada uma estimativa do balanço de massa e de 

energia do sistema produtor (etanol e subprodutos da cana) de Santa Cruz do Sul 

(COOPERFUMOS), envolvendo as etapas de corte da cana, a moagem, o transporte, 

os pré-tratamentos para a produção de doces (melado e açúcar mascavo) e destilados 

(etanol e cachaça) e a produção, propriamente dita. Sua medição da produtividade 

agrícola local foi de 71,3 tc/ha, porém adotou nos cálculos a média de 65,7 tc/ha e 

apenas 1 ha de cana plantada. Na localidade, é utilizada a moenda móvel para a 

extração do caldo da cana e seu transporte até a unidade agroindustrial, atrelada a 

trator agrícola a diesel. O bagaço resultante e as pontas de cana seriam direcionados 

aos animais, como em Caiçara. Nesta estimativa, o uso da lenha44 na agroindústria 

para a geração de calor foi também, de longe, a principal entrada energética de todos 

os processos, representando cerca de 99,7% da mesma, sendo que seu menor 

consumo foi na produção de etanol, também favorecendo o balanço energético da sua 

produção industrial. O etanol foi retirado com graduação alcoólica de 94,5 GL (ou % 

em volume), algo abaixo das normas da ANP (2011) (95,1 a 96,0 % em volume), o que 

pode ser resolvido com pequenos ajustes no equipamento, como já mencionado. 

 

A Tecnologia “Limana Poliserviços”, instalada em Frederico Westphalen em 2009, 

possui capacidade nominal de 5.000 L/dia e opera em processo contínuo em duas 

colunas conjugadas. Possui equipamentos para processamento de cana (mini-usina) e 

para retificação de álcool pré-pronto (2.500 L/dia). Esta tecnologia também foi testada 

pela UFSM em 2009, porém sob condições desfavoráveis para uma correta 

apreciação (UFSM, 2010). De 2010 para cá, em função da escassez de recursos e do 

número reduzido de pessoal qualificado da COOPERBIO para trabalhar nesta unidade 

(mobilização de 70 famílias na produção de cana e acompanhamento da produção de 

etanol) e dar conta de outras frentes, a unidade não foi dinamizada. Segundo técnicos 

da Cooperativa, estava prevista sua entrada em operação em 2012, mas não ocorreu. 

Felizmente, a unidade foi inaugurada em final de setembro de 2013, segundo 

informações recentes, mas ainda não se dispõe de resultados. De qualquer forma, a 

etapa de retificação do álcool deverá ser dispensada do sistema, porém, a tecnologia 

deverá ser futuramente testada em sua função produtora de etanol, para a avaliação 

consistente da tecnologia. 

 

O Quadro 6.1 apresenta um resumo das principais informações e características das 

tecnologias testadas pela COOPERBIO. 

                                                           
44

 Note-se que o consumo de lenha na microdestilaria, adotado em Caiçara e estimado em Santa Cruz do 
Sul por Silva (2012), é superior ao adotado no próximo capítulo deste trabalho. 
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Tecnologia Comunidade 
Capacidade 

(L/dia) 
Processo 

Teor Alcoólico 
atingido (°GL) 

“Marcelo 
Guimarães” 

Redentora, Vista Alegre 
(substituída) 

Nom.: 600 
Batelada 90 

Efet.: 400 

“Jack Eliseu 
Crispim” 

Seberi, Vista Alegre 600 Contínuo 90 

“Orsy Ribeiro” 
Caiçara, Iraí e 

Erval Seco 
600 Contínuo 95 - 96 

“Limana 
Poliserviços” 

Frederico Westphalen 5.000 Contínuo --- 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Quadro 6.1: Tecnologias Testadas pela COOPERBIO 

 

Portanto, com relação às duas últimas tecnologias anteriormente apresentadas, é 

preciso que haja recursos financeiros para a continuidade do acompanhamento 

técnico da etapa agrícola do sistema (manejo e tratos culturais pelos camponeses, não 

acompanhados pela UFSM, 2010), assim como para novos testes in loco nos 

equipamentos industriais instalados nas comunidades, visando os necessários 

aperfeiçoamentos e correções tecnológicas e investigando também a qualidade final 

do álcool produzido com relação às especificações da ANP. Não faz sentido tantos 

recursos e esforços (financeiros e, sobretudo, humanos) envolvidos na iniciativa, como 

um todo, serem eventualmente perdidos. A perspectiva de expansão da unidade de 

5.000 L/dia também deverá ser analisada, vis a vis a expansão da unidade de 600 

L/dia, eventualmente redimensionando-se o sistema em sua forma integrada, para sua 

otimização. 

 

Ressalta-se que, mais do que a eficiência tecnológica, o fator crítico em termos de 

ganhos de rendimento industrial de destilarias de álcool é a produtividade agrícola e a 

qualidade da matéria prima (CGEE, 2012; UFSM, 2010). Os principais fatores que 

afetam a qualidade e produtividade da cana-de-açúcar são a variedade utilizada e as 

condições de cultivo (UFSM, 2010). Outra questão é o uso da cana fora do período de 

maturação recomendado e a perda de açúcares deixados no bagaço, problemas 

verificados nas primeiras análises da UFSM (2010), porém facilmente resolvidos com 

a maturação dos processos pelos produtores. Segundo a EMATER/RS (2012), não há 

impedimentos técnicos para o aumento da produtividade no Rio Grande do Sul, 

apresentando na safra 2012/13 a média de 60 t de cana por hectare (tc/ha) (CONAB, 

2012), tendo sido já observados valores de até 120 tc/ha em localidades assistidas. A 

produtividade alcançada já na primeira implantação da COOPERBIO foi de 60 

toneladas de cana por hectare (tc/ha), consorciada com feijão, em Redentora, porém 

os valores variaram nos últimos 5 anos, em função das condições climáticas. Um valor 
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médio razoável para futuros dimensionamentos é de 70 tc/ha (inicialmente adotado no 

subitem 6.2.1, a seguir), segundo COOPERBIO (2012) e EMATER/RS (2012), valor 

que praticamente coincide com a produtividade média esperada de 69,96 tc/ha para a 

safra de 2012/2013, no Brasil (CONAB, 2012). Silva (2012) também aferiu a 

produtividade agrícola na unidade da COOPERFUMOS (Santa Cruz do Sul). Nesta 

unidade a produtividade alcançada (medida por Silva, e não informada) foi de 71,3 

tc/ha, dando consistência ao valor adotado.  

 

Por fim, um cuidado especial deve se dado ao transporte de matéria prima até as 

microdestilarias. Ao invés de moendas móveis, talvez seja preferível o sistema de 

transporte da cana bruta para as unidades, evitando-se possíveis perdas de sacarose 

após a colheita (CGEE, 2012; Monteiro, 2010) e problemas na regulagem da moenda, 

comprometendo a extração do caldo (Silva, 2012). Desta forma o bagaço resultante de 

cada propriedade pode a ela retornar, aproveitando o mesmo transporte de entrega da 

cana à microdestilaria. O uso do bagaço como insumo local nas propriedades parece 

mais vantajoso do que sua utilização na produção de energia nas microdestilarias 

(Cavalett et al, 2010), se considerarmos a produção de lenha para fins energéticos nas 

propriedades, prevista na concepção do projeto. 

 

 

6.2 Análise Econômica do Sistema 

 

Para o caso do experimento estudado, um importante apelo para um agricultor familiar 

aderir - ou não - ao sistema de produção de etanol da COOPERBIO, deslocando 2 ha 

de sua propriedade para a cana, é a renda líquida que ele obteria, por exemplo, em 

relação ao cultivo do tabaco, ao aumento de cabeças de gado em sua propriedade, ou 

a outras atividades, desenvolvidas ou em desenvolvimento, nesta mesma área. 

Obviamente que existiriam outras razões para a sua adesão, ou não, muitas vezes de 

ordem subjetiva e nem sempre claras para um agente externo de desenvolvimento, 

mas a questão econômica das famílias acaba pesando sobremaneira nas decisões 

dos agricultores.  

 

Uma das grandes incertezas associadas à renda líquida do produtor é o preço pago no 

mercado pelo etanol hidratado produzido, este diretamente associado aos preços de 

mercado do petróleo (gasolina) e ao do açúcar. Há que ser considerado, ainda, os 

preços do melado, açúcar mascavo e cachaça na região, cuja produção e venda (local 

e regional), sob determinadas circunstâncias, podem dar maiores retornos ao 
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agricultor, em relação ao etanol, como evidenciado em Silva (2012). Outra importante 

incerteza - e isto também se aplica a grandes escalas de produção - é a produtividade 

agrícola da cana, efetivamente alcançada em cada ciclo. Dela dependerá a produção 

total de cana, e a de etanol hidratado, dados todos os investimentos necessários 

(maquinário, sementes, adubo etc) para a produção.  

 

Dessa forma, as estimativas realizadas no sub-item 6.2.1 a seguir foram baseadas na 

influência do preço pago pelo etanol, este também diretamente relacionado às 

tributações do governo (federal e estadual), da produtividade agrícola sobre a renda 

média anual dos camponeses, aventando-se também a produção conjunta de etanol e 

coprodutos na microdestilaria e, por fim, na influência de subsídios governamentais 

relativos ao investimento inicial de sistemas novos.  

 

 

6.2.1 O Pay Back Descontado do Sistema 

 

a) Produção exclusiva de etanol: 

 

Dadas as incertezas quanto ao pleno funcionamento do sistema no futuro, bem como 

de dados concretos da unidade central de 5.000 L/dia, decidiu-se por analisar o 

aspecto econômico de apenas 01 microdestilaria de 600 L/dia, com tecnologia “Orsy 

Ribeiro”. Idealmente, a configuração de uma mini-destilaria central seria interessante, 

pois serviria como um espaço integrador político e informacional dos produtores, onde 

seriam dados cursos de capacitação tecnológica, formação e organização agrícola, 

fatores indispensáveis na inclusão produtiva de camponeses (OECD, 2012).  

 

Adotou-se como ferramenta de análise da viabilidade econômica da microdestilaria 

(600 L/dia) o Pay Back Descontado (período de recuperação do investimento inicial), 

de fácil visualização e interpretação, uma vez que não se aventam alternativas de 

investimento, mas tão somente a perspectiva econômica da iniciativa, servindo 

sobretudo a produtores que tenham interesse em diversificar sua produção, aderindo 

ao projeto por conta própria, sem incentivos governamentais.  

 

Ressalta-se que a produção de coprodutos (cachaça, melado e açúcar mascavo), bem 

como o aproveitamento de subprodutos do sistema (bagaço, vinhaça) para a criação 

de gado (produção de carne e leite), não foram consideradas nesta primeira análise, 
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apenas a produção de etanol hidratado. A Tabela 6.1 apresenta os dados de produção 

da microdestilaria adotados. 

 

 

Tabela 6.1: Dados de Produção - Microdestilaria (600L/dia) de Etanol Hidratado 

 

Matéria Prima Cana-de-açúcar 

Tecnologia Orsy Ribeiro 

Capacidade Diária (Ldia) 600 

Dias de Operação por ano (dias/ano) 180 

N
o
 de turnos (12 horas por turno) (unid.) 2 

Rendimento Industrial (L álcool/tc) 60 

Rendimento Agrícola (tc/ha) 70 

Volume de etanol produzido por ano (l/ano) 108.000 

Quant. de cana requerida por ano (tc/ano) 1.800 

Área de Produção (ha) ~26 

N
o
 de Agricultores (unid.) 13 

                           Fonte: Adaptado de COOPERBIO (2012). 

 

 

A Tabela 6.2 apresenta os custos e as receitas envolvidas na análise, sendo os custos 

fixos apresentados de forma simplificada. Utilizou-se planilhas do Excel para 

contabilizar o investimento inicial, custos fixos e variáveis, previsões de fluxo de caixa 

(período de 12 anos), despesas e receitas geradas desde a produção da cana até a 

venda do etanol, dentre outros. Todos os valores considerados foram obtidos, 

atualizados para 2012 ou acertados em comum acordo com a COOPERBIO.  

 

 

Tabela 6.2: Custos e Receitas - Microdestlaria (600L/dia) de Etanol Hidratado 

 

CUSTOS   

1. Investimento Inicial (R$)  

- construção civil 60.000,00 

- equipamentos 155.115,00 

- máquinas 39.000,00 

- documentos e outros 34.000,00 

                                  Total  288.115,00 
(a)

 

2. Depreciação        (R$/ano) 6.379,00 

3. Custos Fixos       (R$/ano.ha) 1
0 
ano média 11 anos posteriores 

18.483,00 8.482,50 

4. Custos Variáveis (R&/ano.ha) 15.811,00  

5. Matéria prima      (R$/ano.ha) 37.231,92              

RECEITAS   

- Venda Etanol         (R$/ano) 140.400,00  

LUCRO MÉDIO (com taxas, por ano)  29.784,00  
            (a) débito amortizado em 12 anos  

           Fonte: Adaptado de COOPERBIO (2012) 
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Assumiu-se que os produtores tomariam empréstimo no PRONAF AGROINDÚSTRIA, 

via cooperativa, com taxa de 2% ao ano e quitamento de dívida em até 10 anos, 

segundo condições do programa de crédito governamental. O desconto relativo a 

contribuição previdenciária considerado foi de 2,1% da receita bruta proveniente da 

comercialização da sua produção, aplicável a Cooperativas de Produção Rural e de 

Produtores Rurais (Sescoop, 2010), o caso dos cooperados (aqui como “pessoa 

física”) da COOPERBIO. Os cálculos resultaram em um custo unitário da matéria 

prima de R$ 20,68/tc por ano (ciclo de 5 anos da cana), com custo médio de produção 

de R$1,08/L de álcool.  

 

Naturalmente que não se pode comparar o preço de etanol recebido pelos pequenos 

produtores com o preço recebido pelos produtores de São Paulo (R$ 1,06/L, em julho 

de 2012) (UNICA, 2012), ao menos por um bom período de operação das 

microdestilarias, lembrando que a atual performance da indústria sucroalcooleira 

daquele estado foi atingida após 37 anos, às custas de grandes subsídios 

governamentais no passado (Maroun e Rovere, 2014).   

 

O preço de etanol hidratado combustível adotado nas planilhas, para a obtenção da 

receita dos camponeses, merece uma explanação relativa à tributação deste 

combustível. Até maio de 2013, os tributos que incidiam sobre a venda de etanol 

hidratado por produtores eram o PIS/PASEP45, COFINS46 (ambos impostos federais) e 

o ICMS47 (imposto estadual) (Lima, 2011; Rezende, 2011), não havendo incidência de 

CIDE48 sobre o combustível desde 2004 (Colomer e Tavares, 2012). Em maio de 

2013, a tributação sobre o produtor de PIS/PASEP e COFINS foi neutralizada pelo 

governo federal, como estímulo à produção de etanol do país (O Globo, 2013). Porém, 

uma vez que o ano base para os dados utilizados é o de 2012, todas as três 

tributações foram inicialmente levadas em conta, na adoção do preço de venda na 

estimativa. 

                                                           
45

 O PIS/PASEP (Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é 
uma contribuição social devida pelas pessoas jurídicas, a fim de financiar o pagamento do seguro-
desemprego e abono de participação na receita dos órgãos e entidades dos trabalhadores (Colomer e 
Tavares, 2012). 
46

 O COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) é uma contribuição federal 
destinada a financiar a seguridade social (previdência social, assistência social e saúde pública) (Colomer 
e Tavares, 2012). 
47

 As alíquotas de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual, Intermunicipal e Comunicação) aplicadas variam de acordo com a região 
produtora e com o tipo de operação comercial (interna ou interestadual). Em 2012, a alíquota do ICMS 
incidente sobre o etanol hidratado combustível variou de 12% (São Paulo) a 27% (Alagoas, Espírito Santo 
e Sergipe) (FECOMBUSTÍVEIS, 2013). 
48

 Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico, para investimentos governamentais em 
infraestrutura de transporte de combustíveis (Lima, 2011). 
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Esses tributos incidem sobre o preço de realização49 da microdestilaria, definido pelo 

custo final de produção do combustível (R$1,08/L, neste caso), acrescido de sua 

margem de lucro, sem fretes e sem tributos (www.anp.gov.br). O ICMS era aplicado 

após a tributação de PIS/PASEP e de COFINS (www.anp.gov.br), antes da 

desoneração pelo governo, em 2013, destes dois últimos tributos. Com uma margem 

de lucro inicialmente assumida como 20%, chega-se ao preço de realização de R$ 

1,30/L.   

 

Os tributos relativos ao PIS/PASEP e COFINS, em 2011, correspondiam a R$0,13 por 

litro de álcool, aqui assumindo a tributação ao produtor (ou importador) de R$ 23,38 

(PIS/PASEP) e R$ 107,52 (COFINS), por m3 de combustível vendido (Rezende et al., 

2011). Segundo Costa e Guilloto (2011), o ICMS é uma alíquota cobrada como um 

“valor por dentro” no preço final ao consumidor dos combustíveis. Ou seja, a alíquota 

do imposto a ser cobrado incide sobre o preço do produto e também sobre o valor do 

imposto devido. Em 2012, a alíquota de ICMS correspondia a 25% para o Rio Grande 

do Sul (FECOMBUSTÍVEIS, 2013), uma das mais altas do país. Aplicadas as três 

tributações ao preço de realização dos produtores da COOPERBIO (R$1,30/L), chega-

se ao preço de faturamento de R$1,91/L (cerca de 47% acima do valor de realização), 

bem abaixo do preço médio de venda do etanol no Rio Grande do Sul, em julho de 

2012 (R$ 2,41/L, o mais alto do país) (UNICA, 2012), o que seria vantajoso para os 

consumidores, estimulando o consumo local do combustível. Mas o seria para os 

produtores, apesar da margem de lucro de 20%?  

 

Dando prosseguimento à análise, o preço de venda inicialmente adotado nas planilhas 

foi o de R$ 1,30/L (sem tributações), ou seja, a renda média anual assim obtida seria a 

renda líquida dos camponeses.   

 

Nestas condições, cada agricultor teria um lucro médio anual de cerca de R$ 1.158,00 

por hectare, correspondente a 1,61 salários mínimos (Base: R$ 720,00, RS). Para 2 

ha plantados, então, a renda média anual seria cerca de R$ 2.316,00. Para o Pay 

Back Descontado (vide Figura 6.1), foram aplicadas as taxas de retorno de 4%, 8% e 

12% ao ano (a.a). O tempo de retorno do investimento, para a taxa de desconto de 4% 

(a menor, portanto resultando em menor tempo de retorno) seria de cerca de 13 anos, 

mais do que dois ciclos da cana, ou seja, o investimento não se pagaria em tempo 

                                                           
49

 Em 2012, este custo correspondeu a 57% do total dos gastos na cadeia de produção convencional do 
etanol hidratado (FECOMBUSTÍVEIS, 2013). 

http://www.anp.gov.br/
http://www.anp.gov.br/
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satisfatório50. Portanto, de antemão, estas condições inviabilizariam economicamente 

a adesão espontânea dos camponeses ao sistema, especialmente em relação à 

possibilidade de substituição da atual cultura do fumo, pela de cana, como será visto 

adiante. 

 

 

                          Fonte: Elaboração própria, com base em COOPERBIO (2012). 

 

Figura 6.1: Pay Back Descontado - Microdestilaria (600 L/dia) 

de Etanol Hidratado 

 

Os custos com equipamentos, mais altos do que em estimativas anteriores, incluíram, 

dentre outros, a aquisição de colhedeira mecanizada de pequeno porte, aumentando o 

conforto e a agilização dos produtores no corte da cana, além de serviços de mão-de-

obra eventualmente pagos a terceiros, a preços de mercado, permitindo aos 

agricultores, caso desejem, maior disponibilidade de tempo para outras tarefas em 

suas propriedades.  

 

Outra inclusão importante foi o equipamento para a produção de cachaça, açúcar e 

melado, visando uma maior resiliência da economia dos produtores, em caso de 

flutuações do preço de álcool (atrelado ao petróleo), vis a vis o preço do açúcar como 

nas grandes produções, notando que os ganhos com a produção de açúcar e cachaça 

podem ser bem mais altos do que com o álcool, nas presentes condições tecnológicas 

e de mercado (Silva, 2012), questão adiante abordada.  

                                                           
50

 Considera-se que o camponês tenha aderido ao sistema, passando a cultivar cana e alimentos em 
áreas ocupadas por outras culturas (como o fumo, por exemplo) que lhe garantiam uma renda média 
anual, antes da adesão.  
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Obviamente que a competitividade econômica deste modelo é limitada, se comparada 

com as economias de escala da grande produção (IIED/CFC, 2007). Porém, a idéia 

seria a produção de etanol para o mercado local, eventualmente expandindo-o para o 

estado, e não para exportação. Neste caso, os benefícios ambientais e sociais com a 

sua adoção também devem ser considerados (Gasparatos et al., 2012), justificando 

uma fase de incentivos e subsídios governamentais diretos ao pequeno produtor, 

priorizando sua produção de etanol. Os altos preços de custo da pequena escala 

também devem ser compensados por maiores margens de lucro. De outra forma, não 

parece possível multiplicar os sistemas, por iniciativa exclusiva dos produtores, com 

base nos parâmetros técnicos e tecnológicos atuais dos mesmos e nos preços 

praticados. 

 

b) Produção exclusiva de etanol, com isenções tributárias: 

 

Como incentivo à produção camponesa de etanol, o governo estadual poderia isentar 

a cooperativa das tributações de ICMS, total (100% de isenção) ou parcialmente (50% 

de isenção, no mínimo, aproximando-a da alíquota de 12% praticada em São Paulo), 

por um determinado período, sobretudo se considerado o valor altíssimo praticado no 

Rio Grande do Sul (25%). Se anuladas também as tributações federais de PIS/PASEP 

e COFINS (estas inclusive já desoneradas pelo governo em maio de 2013), apresenta-

se na Tabela 6.3 as possibilidades de renda média anual dos produtores, em função 

da influência da isenção tributária de ICMS sobre dos preços de realização adotados, 

mantendo-se o custo médio de produção (R$1,08/L) e alterando-se as margens de 

lucro dos produtores, para um preço final de venda (ou de faturamento) de R$1,91/L.  

 

O Pay Back Descontado, obtido a partir da adoção nas planilhas de cada um dos 

preços de realização (Pr) acima apresentados, com taxas de desconto (TD) de 4%, 6% 

e 8% a.a., variou de 4 anos (Pr=R$ 1,91 e TD=4% a.a., valores mais otimistas) a cerca 

de 7,5 anos (Pr=R$1,67 e TD=12% a.a., valores menos otimistas). A Figura 6.2 

mostra os resultados obtidos. Mesmo para as condições mais otimistas, os produtores 

passariam a maior parte do ciclo da cana pagando o empréstimo tomado, o que 

poderia representar um desestímulo para a adesão espontânea pelos camponeses a 

um sistema novo. 

 

Relembrando, esses resultados econômicos referem-se à produção exclusiva de 

etanol em uma microdestilaria com capacidade de 600 L/dia, com base em uma 

produtividade agrícola de 70 tc/ha.  



105 
 

Tabela 6.3: Renda Média Anual x Tributações de ICMS 

 

Preço de 
Realização (R$/L) 

Margem de Lucro 
do Produtor 

Isenção de ICMS 
(+100% Pis/Pasep e Cofins) 

Renda Média Anual 
(R$/ha) 

1,67 54,7% 50%  2.680,00 

1,79 65,7% 75%  3.173,00 

1,91 76,9% 100%  3.667,00 
Fonte: Elaboração própria, com base em COOPERBIO (2012). 

 

O consenso geral entre os técnicos e dirigentes do MPA, no entanto, é o de que o 

sistema resulta em maiores ganhos econômicos para os camponeses quando, em 

conjunto com o etanol, são comercializados os diversos coprodutos do sistema 

(melado, açúcar mascavo e cachaça), atualmente muito valorizados no RS, já que 

ainda não há significativa produção de cana dentro do estado. Silva (2012) confirma 

esta tendência, através de uma análise realizada na unidade agroindustrial da 

COOPERFUMOS (Santa Cruz do Sul). Foi analisada a produção individual de etanol, 

cachaça, açúcar mascavo e melado, distribuindo-se igualmente (25%) o caldo de cana 

(matéria-prima) obtido para produção de etanol e dos coprodutos. Atribuindo-se 

valores financeiros praticados na região, na ocasião da pesquisa, (etanol: 2,2 R$/kg, 

ou cerca de 1,78 R$/L, para uma densidade do álcool de 0,81 g/ml; cachaça: 9,0 

R$/kg; açúcar mascavo: 7,00 R$/kg; melado: 4,00 R$/kg), Silva conclui que a 

produção de cachaça teve o maior retorno financeiro, seguida do açúcar mascavo, do 

melado e do etanol. Já em termos de entrada de energia para a produção dos 

(basicamente lenha de florestas energéticas plantadas e baixíssimo consumo de 

energia elétrica), o etanol foi o de menor consumo (196 Mcal), seguido da cachaça 

(406 Mcal), do açúcar mascavo (1.064 Mcal) e do melado (1.615 Mcal). Nestas 

condições, a tendência dos agricultores, é a de priorizar a produção dos subprodutos 

da cana pelos ganhos financeiros imediatos, em detrimento do etanol, contrariando as 

premissas iniciais da iniciativa. A grande vantagem, porém, é a viabilidade do 

incremento de renda das famílias, a partir de vários produtos e em diferentes épocas 

do ano (Leal, 2011).  

 

Dessa forma, será analisado também se as receitas eventualmente obtidas com a 

venda de coprodutos, dedicando parte da cana cultivada para a produção dos 

mesmos, poderia melhorar a renda média dos produtores e reduzir o tempo de retorno 

do investimento inicial.  
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Fonte: Elaboração própria, com base em COPPERBIO (2012). 

 

Figura 6.2: Pay Back Descontado x Preços de Realização 
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c) Produção de etanol e cachaça, com isenções tributárias: 

 

Para facilitar a análise, o coproduto adotado foi apenas a cachaça. Mantendo-se 2 ha 

de área plantada com cana (por família produtora) e a produtividade agrícola (70tc/ha), 

2 cenários foram analisados:  

 

- Cenário 1: 1,5 ha dedicado à produção de etanol e 0,5 ha à cachaça;  

- Cenário 2: 1,0 ha dedicado à produção de etanol e 1,0 ha à cachaça. 

 

Obviamente que a microdestilaria (600 L/dia) estaria superdimensionada para ambos 

os cenários, com investimentos iniciais diferentes dos considerados nas planilhas 

iniciais. Por simplificação, os investimentos iniciais foram reduzidos 

proporcionalmente, ou seja: em ¾ (Cenário1, correspondendo a uma microdestilaria 

com capacidade de 450L/dia); e em ½ (Cenário 2, microdestilaria de 300L/dia), já que 

não se dispõe dos custos concretos de equipamentos para estas capacidades de 

microdestilaria. O número de agricultores necessários para as operações exclusivas 

para a produção de etanol também se altera com a alteração da capacidade da 

microdestilaria (ou com a área dedicada apenas a etanol). Os custos da produção de 

matéria prima, bem como os custos fixos e variáveis e demais parâmetros técnicos 

(rendimento industrial, horas trabalhadas, dentre outros) foram mantidos nas planilhas.  

 

Segundo Souza et al. (2013), cada tonelada de cana produz em média 100 L de 

cachaça “coração”. Dada a produtividade de 70 tc/ha, seriam então produzidos 3.500 L 

e 7.000 L de cachaça “coração”, para os Cenários 1 e 2, respectivamente. Considerou-

se a melhor condição de venda de etanol: R$ 1,91/L, sem tributação de ICMS. Às 

receitas de venda do etanol foram acrescidas as receitas obtidas com a venda de 

cachaça, para cada um dos cenários, adotando-se o mesmo preço de venda deste 

coproduto de Silva (2012) (R$ 9,00/kg). O número de agricultores envolvidos, a renda 

média anual e o Pay Back descontado do investimento, a uma taxa de desconto média 

de 8% a.a. são apresentados na Tabela 6.4 a seguir. 

 

Os resultados confirmam que a produção de etanol e coprodutos realmente é mais 

vantajosa para os produtores, em conformidade com a visão dos técnicos da 

COOPERBIO. A microdestilaria, no entanto, poderia ser redimensionada nesse 

panorama, em termos de investimentos iniciais, sobretudo em função do Cenário 2. 
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Tabela 6.4: Produção de Etanol e Cachaça - Renda Média Anual 

e Pay Back Descontado 

 

Cenários N
o
 de 

agricultores 
Renda média anual 

(R$/ha) 
Tempo de Retorno do 

Investimento (TD=8% a.a.) 

Cenário 1  
(450L/dia) 

10 4.946,00 ~3,6 anos 

Cenário 2 
(300L/dia) 

6 7.506,00 ~2,3 anos 

Fonte: Elaboração própria, com base em COOPERBIO (2012). 

 

 

Note-se que, até aqui, a produtividade agrícola foi mantida constante (70 tc/ha) e sabe-

se que ela pode aumentar, melhorando ainda mais a renda dos agricultores, como 

será visto a seguir. 

 

d) Produção de etanol e cachaça x produtividade agrícola  

 

A produtividade agrícola, conhecido ponto crítico no setor da Agricultura Familiar 

(neste caso, relativo à cana-de-açúcar), deve receber constante atenção e empenho 

dos produtores que venham a se engajar no sistema. Obviamente que não se pode 

desconsiderar o apoio de entidades (EMBRAPA, EMATER, FEPAGRO, dentre outras) 

e universidades nesse aprimoramento, na busca de variedades de cana e formas de 

manejo adequadas à região, algo intensamente explorado pela COOPERBIO, durante 

o financiamento da Petrobrás, porém ainda não de forma exaustiva.  

 

A Tabela 6.5 apresenta os valores da renda média anual dos camponeses e o tempo 

de retorno do investimento, considerando produtividades agrícolas de 70, 75 e 80 

tc/ha, mantendo-se os mesmos preços de venda de etanol (300L/dia) e de cachaça 

(R$ 1,91/L, sem tributação de ICMS, e R$ 9,00/kg, respectivamente), a taxa de 

desconto (8% a.a.), sempre considerando 2 ha de área cultivada por agricultor, sendo 

1 ha destinado à produção de etanol e 1 ha destinado à de cachaça. Dessa forma, a 

maior renda para os camponeses seria com o alcance da produtividade agrícola de 80 

tc/ha, ou seja: R$ 8.578,53 / ha, com tempo de retorno do investimento inicial de cerca 

de 2,3 anos (TD=8% a.a.). A Figura 6.3 apresenta o Pay Back descontado, para essa 

última situação. 
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Tabela 6.5: Produção de Etanol e Cachaça - Renda Média Anual 

x Produtividade Agrícola 

Produtividade 
Agrícola (tc/ha) 

N
o
 de 

agricultores 
Renda média 
anual (R$/ha) 

Tempo de Retorno do 
Investimento (TD=8% a.a.) 

70 6 7.506,00 ~2,3 anos 

75 6 8.042,37 ~2,2 anos 

80 6 8.578,53 ~2,2 anos 
Fonte: Elaboração própria, com base em COOPERBIO (2012). 

 

 

 

 

                    Fonte: Elaboração própria, com base em COPPERBIO (2012). 

 

Figura 6.3: Pay Back Descontado - Produção de Etanol e Cachaça 

 

e) Produção exclusiva de etanol (600 L/dia), com investimentos iniciais 

subsidiados: 

 

Por fim, além da possibilidade de o governo isentar de impostos os produtos da 

microdestilaria, apresenta-se a estimativa da renda média dos produtores, para o caso 

de o governo garantir, a fundo perdido, metade dos investimentos iniciais dos 

camponeses (fator de grande peso nos custos do sistema), considerando a não 

isenção (R$ 1,30/L) e a isenção parcial (50%) dos impostos (R$ 1,67/L) sobre o etanol 

produzido. Lembra-se que, em caso de multiplicação dos sistemas, estes custos, 

especialmente dos equipamentos da microdestlaria, podem se reduzir. Considerando, 

então, as dimensões nominais da microdestilaria (600 L/dia, 26 ha plantados com cana 

e alimentos, 13 produtores), produtividade agrícola de 70 tc/ha, investimentos iniciais 

de cerca de R$ 144.000,00 (vide Tabela 6.2) e taxa de desconto de 8% a.a., a Tabela 
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6.6 apresenta as rendas médias anuais dos produtores, para as duas condições de 

preço.  

 

Tabela 6.6: Renda Média Anual com Investimentos Iniciais Subsidiados 

 

Preço de Realização (R$/L) 
Renda média anual 

(R$/ha) 
Tempo de Retorno do 

Investimento (TD=8% a.a.) 
1,30 

(não isenção de ICMS e PIS/PASEP) 
2.064,38 ~4,0 anos 

1,67 
(isenção de 50% ICMS) 

3.585,74 ~2,3 anos 

Fonte: Elaboração própria, com base em COPPERBIO (2012). 

 

Nessas condições, os custos de produção seriam menores e o investimento inicial 

retornaria bem mais cedo, mas as rendas médias dos produtores continuariam pouco 

atraentes para sua adesão voluntária a um sistema novo. A maior renda obtida 

anteriormente (R$ 8.578,53 / ha), portanto, servirá como base para a comparação com 

a renda obtida com a venda de folhas de fumo cultivadas pelos camponeses, assunto 

adiante abordado. 

 

f) Observações finais: 

 

Convém lembrar que o agricultor possui outros rendimentos, sobretudo com a 

produção de alimentos (leite, milho e soja, em geral), favorecida e potencializada com 

o empreendimento (Agostinho e Ortega, 2012). Estudos posteriores devem considerar 

os ganhos potenciais do produtor, com a integração da produção de álcool, coprodutos 

e alimentos, especialmente com a criação de gado (Novo, 2012), não abordada nesta 

análise.  

 

Os incentivos governamentais (isenções tributárias, neste caso) à adesão dos 

camponeses a sistemas novos devem ser garantidos durante um determinado período 

de maturação da atividade, por parte dos pequenos produtores, a exemplo das 

grandes produções alcooleiras e também da atual produção de biodiesel no país. 

Caso contrário, há riscos de desvio de maior quantidade de cana produzida para a 

fabricação de coprodutos, em detrimento ao etanol, inviabilizando projeções do 

biocombustível. Essa questão deve ser fortemente pactuada entre governo e 

agricultores engajados no sistema, em casos de expansão do experimento, para a 

garantia da fluência da produção e do escoamento do etanol. Pergunta-se, no entanto, 
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se há ambiente e interesse político e institucional, e em que prazos, para esta 

perspectiva. 

 

Por outro lado, em caso de aumento da produção de cana dentro do estado, aqui não 

importando a escala de produção51, as perspectivas apresentadas podem ser outras 

pela possível alteração dos preços pagos aos subprodutos da cana. Outra questão 

que merece cuidados é o consumo de lenha na fabricação destes subprodutos, muito 

superior à do etanol. É preciso que seja feito um planejamento adequado - e 

sustentável - da exploração das florestas energéticas, para manter a viabilidade 

econômica e ambiental da produção. Em caso também de a gasolina vir a ser taxada 

pelas suas emissões, a demanda pelo etanol pode ganhar uma importância que será 

refletida em seus preços, refletindo também nos preços do açúcar. Estas perspectivas 

pedem a futura elaboração de cenários, contemplando produtividades agrícolas da 

cana, patamares produtivos de etanol e preços praticados (etanol, gasolina e açúcar), 

para uma melhor visualização das possibilidades, dando suporte a tomadas de 

decisão.  

 

Ressalta-se que uma análise econômica ideal deveria ser feita em função de todos os 

resultados operacionais das propriedades envolvidas com a microdestilaria 

(Tolmasquim, 1984), e não apenas em função da produção de etanol e etanol + 

cachaça, inclusive aventando-se a produção conjunta de cana e sorgo e, 

eventualmente o aproveitamento do biometano, obtido a partir de dejetos de suínos, 

dado que a suinocultura é bastante comum na região. 

 

Por fim, a validade destas conclusões está condicionada ao exame de outros aspectos 

do sistema, não considerados nesta análise simplificada, tais como: alterações na 

eficiência industrial da microdestilaria; aquisição de variedades de cana e aumento da 

entrada de insumos que garantam um aumento da produtividade agrícola, alterando os 

custos de produção; entrada em operação de produções de cana em larga escala no 

RS, puxando os preços do etanol hidratado para baixo e inviabilizando a pequena 

produção, dentre outros. 

  

                                                           
51

 Note-se que para o caso da produção de grande escala, há riscos de a produção de bioenergia ocupar 
terras que poderiam disponibilizar alimentos, o que não aconteceria na disseminação da pequena escala. 
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6.2.2 Perspectivas na Produção de Alimentos 

 

Mesmo não sendo o caso do etanol brasileiro, a questão da competição por terras da 

agroenergia x alimentos é central no atual debate internacional sobre biocombustíveis 

e pode ser realmente crítica em muitos contextos, sobretudo localmente falando. Um 

dos grandes diferenciais do sistema de produção de etanol estudado, em relação à 

produção convencional, são os consórcios da cana com alimentos, com 

aproveitamento múltiplo dos coprodutos dos cultivos energético e alimentares.  

 

A produtividade agrícola média da cana, no estado do RS, é muito baixa (em torno de 

39 tc/ha, segundo dados do IBGE de 2008, apresentados em Silva (2012) e Leal 

(2011. Mas há um grande potencial a ser explorado, como indicado pela EMATER 

(2012) (Sr. Alencar Rugeri), por exemplo, e pelos experimentos de campo da 

COOPERBIO, em várias comunidades ligadas à iniciativa (Leal, 2011). Se, por um 

lado, é clara a importância do aumento da produtividade agrícola para maiores 

benefícios (econômicos, sociais e ambientais), é preciso também que esta busca não 

seja comprometida pelos consorciamentos realizados pelos camponeses, e vice-versa. 

Ao contrário, o importante é que haja uma sinergia positiva entre as atividades, que 

tragam vantagens para os camponeses, pela agregação de valor aos coprodutos do 

sistema. Em outras palavras, tanto a maior autonomia energética quanto a maior 

produção de alimentos devem ser asseguradas pelo sistema integrado. 

 

Segundo o estudo de Tolmasquim (1984), o uso de coprodutos do sistema de 

produção energética, como adubos ou componentes de rações, melhora o balanço 

energético e de massa do sistema, diminui os custos de produção e aumenta a renda 

líquida dos camponeses. Tolmasquim estudou o desempenho econômico de 

mcrodestilaria (cerca de 500 L/dia), operando apenas com cana-de-açúcar. 

Comparou-a, então, com microdestilaria de mesma capacidade (na época instalada 

em caráter experimental pela EMBRAPA no município de Capela, RS), porém 

alimentada por cana (76 t/ha) e sorgo sacarino (40 t/ha), com vapor produzido a partir 

do bagaço e integrada com a produção de gado confinado, biodigestores e criação de 

peixes. O bagaço excedente e o esterco produzido eram processados nos 

biodigestores, produzindo biogás e biofertilizante para a lavoura e para os tanques de 

peixes e plantas aquáticas, onde a vinhaça produzida era diluída e purificada. A 

conclusão foi a de que o sistema integrado (energia e alimentos) possuía maior taxa 

interna de retorno do que as atividades isoladas. 
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Embora o eixo central da concepção do sistema da COOPERBIO seja exatamente as 

vantagens da integração da produção de alimentos e energia, não há dados de campo 

suficientes para que fosse feita uma análise do sistema, com metodologia semelhante 

à de Tolmasquim (1984), para se comprovar os maiores retornos financeiros da 

integração para os camponeses, o que deve ser realizado em estudos futuros. Nesta 

direção, importante seria a obtenção de dados para avaliar a produtividade das 

culturas e a quantidade e a qualidade dos produtos, com e sem a integração dos 

sistemas.  

 

a) Produção Atual de Alimentos pelos Camponeses 

 

As unidades de produção camponesa da região de abrangência da COOPERBIO 

primam pela diversificação e geram alimentos para as famílias: mandioca, amendoim, 

bata-doce, feijão, melancia, frangos, ovos, suínos, mel, dentre outros. Leal (2011) 

estima que cerca de 80% dos recursos necessários para o sustento alimentar das 

famílias são produzidos em suas propriedades, com 20% restantes relativos a 

produtos de limpeza, roupas e despesas extras, adquiridas no mercado local.  

 

Segundo informações diretas da COOPERBIO, as famílias camponesas vinculadas ao 

MPA participam de inovadores programas nacionais, como o Programa de Aquisição 

de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), ambos 

incluindo produtivamente 3.000 famílias camponesas, 58 entidades, 8.000 famílias 

beneficiárias e 22.000 crianças.   

 

Esta atual contribuição das famílias camponesas tende a aumentar. Em maio de 2013, 

o MPA entregou ao governo federal do país uma proposta de um programa para o 

desenvolvimento da agricultura camponesa com o título “Sustentabilidade 

Camponesa”. Esta proposta resultou na criação e no lançamento do “Programa da 

Agricultura Camponesa”, pelo atual governador do Rio Grande do Sul. Serão 

investidos cerca de R$ 100 milhões na economia gaúcha, exclusivamente para a 

produção de alimentos saudáveis, transporte, processamento, produção de insumos, 

criação de postos de trabalho, centros de distribuição e estrutura logística, englobando 

a agricultura camponesa do estado, com suas práticas agroecológicas. A idéia é 

estreitar a produção de alimentos no campo, reduzindo paulatinamente o uso de 

agrotóxicos na sua produção, com o consumo de alimentos saudáveis por 

trabalhadores das cidades. Estima-se que o programa envolva, nos próximos 2 anos, 

15.150 famílias camponesas vinculadas ao MPA, com possibilidade de ampliação, ao 
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longo dos anos, de cerca de 94.000 famílias moradoras nos bairros populares e 

61.000 trabalhadores metalúrgicos e da área da alimentação (Disponível em 

http://www.cedefes.org.br/index.php?p=terra, acesso em 08.08.2013). Segundo 

recentes informações da COOPERBIO (em 14.08.2013), o desafio agora é que os 

recursos disponibilizados cheguem, efetivamente, nas bases, problema muito comum 

nos programas brasileiros. 

 

Dentro deste panorama, não parece razoável supor que uma família camponesa 

venha a aderir ao sistema da COOPERBIO, colocando em risco sua atual produção de 

alimentos, especialmente para o autoconsumo, aspecto caro ao “ethos do colono” 

(Caldas, 2008). Ademais, desde que bem administrada, tudo indica que a produção de 

cana para a produção de etanol e coprodutos, em 2 ha de terra das propriedades, 

pode contribuir para o aumento desta produção, tanto pelos consórcios alimentares 

com a cana quanto pelo uso dos coprodutos (agrícolas e industriais) do sistema, para 

a alimentação dos animais. 

 

b) Os Consórcios 

 

A recomendação do espaçamento de plantio da cana-de-açúcar pode variar de 1,2 à 

1,4 metros entre linhas e/ou plantio da cana em faixas de três a quatro linhas. Esta 

configuração possibilita o cultivo da cana consorciado, dentre outras, com feijão, 

abóbora, girassol (reciclagem de potássio e fósforo) e leguminosas em geral, que 

fixam o nitrogênio no solo (por exemplo, o amendoim e o feijão-de-porco), nas 

entrelinhas da cana (Leal, 2011). 

 

Segundo informações de Leal (2011), a instalação de colméias para a produção de 

mel, nas lavouras de girassol, resultaram em rendimentos surpreendentes por florada 

de girassol. 

 

c) A produção de leite 

 

Segundo o IBGE (2006), em 2006 existiam no RS cerca de 200 mil propriedades de 

agricultores familiares envolvidas com a produção de leite, quase a metade do total de 

propriedades deste setor. A atividade é tradicional na agricultura camponesa do RS, 

garante o abastecimento das famílias e a comercialização dos excedentes gera uma 

renda mensal para as mesmas (Munõz, 2007).   

 

http://www.cedefes.org.br/index.php?p=terra
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O fornecimento de insumos e serviços da cadeia produtiva do leite da região do 

“Médio - Alto Uruguai Gaúcho” (região que engloba a área de ação da COOPERBIO) é 

controlado pelas grandes indústrias, que fornecem diretamente - ou revendem - a 

cooperativas empresariais que, por sua vez, revendem aos agricultores familiares a 

preços em geral mais altos (Leal, 2011). Obviamente que este processo contribui para 

a paulatina exclusão dos camponeses da cadeia, em especial os menos capitalizados, 

além de torná-la dependente de insumos petroquímicos, o que também piora a 

qualidade do leite comercializado.  

 

Com base nessa tendência, uma das frentes da COOPERBIO foi o desenvolvimento, 

em parceria com o departamento de Zootecnia da Universidade Federal do RS 

(UFRGS), de rações balanceadas alternativas e blocos alimentares para animais (leite 

e carne), a partir dos coprodutos da produção de álcool (vinhaça e bagaço de cana e 

sorgo). A idéia é a de fornecer os nutrientes necessários para bovinos durante os 

períodos do ano em que as pastagens apresentam baixo valor nutritivo, dada a 

facilidade de elaboração e armazenamento dos blocos (Leal, 2011). Leal também 

menciona que estudos do Dr. Harold Hospina (UFRGS) indicam que 50% dos custos 

da produção de leite provém da alimentação dos animais e que a parcela de biomassa 

(40%) utilizada para a fabricação de rações não compromete a reposição de matéria 

orgânica nos sistemas de cultivo. 

 

A COOPERBIO está captando recursos para a ampliação do experimento de 

fabricação de rações, com cerca de 60% (em massa) da matéria-prima necessária 

advinda do processo de produção de etanol (bagaço de cana ou de sorgo) (Leal, 

2011). Esta proporção é muita próxima da estimativa dos ingredientes necessários 

para a alimentação equilibrada de gado leiteiro, apresentada em Silva (2012), na qual 

o bagaço da cana representa cerca de 50% da composição (em massa) da ração, 

faltando ainda estimar a contribuição da vinhaça 52  nesta composição. As rações 

produzidas, na quantidade estimada de 10 t/dia, seriam comercializadas junto aos 

agricultores familiares da região. Considerando um consumo de 4 kg de ração por 

animal, por dia, a produção atenderia a 2.500 animais. Considerando a média de 10 

animais por unidade de produção, 250 unidades familiares de produção de leite 

poderão ser atendidas (Leal, 2011). 

                                                           
52

 A vinhaça (rica em potássio e matéria orgânica, porém com teores mais baixos de nitrogênio, fósforo, 
cálcio e magnésio) , quando adequadamente aplicada diretamente no solo, promove o aumento da 
produtividade da cana e pode melhorar as condições gerais de fertilidade do solo. Dado seu alto teor de 
água, pode até salvar a brotação da cana soca (irrigação de salvamento) (BNDES e CGEE, 2008), em 
eventuais secas persistentes.  
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Note-se que a técnica disseminada pela COOPERBIO para a criação de bovinos é a 

“Pastoreio Racional Voisin” (PRV), o que resulta em menores custos da produção de 

leite, em relação à tradicional, além de aumentar a produtividade e proteger a 

biodiversidade dos ecossistemas dos campos (Oliveira, 2010; Munõz, 2007).   

 

d) A Comunidade de Caiçara 

 

Toma-se como ilustração a comunidade de Caiçara, onde Silva (2012) disponibilizou 

em seu trabalho informações e dados socioeconômicos, obtidos através de pesquisa 

de campo, e onde há informações diretas obtidas junto a produtor da comunidade (Sr. 

Roberto Carlos Lazarotto), ligado ao sistema da COOPERBIO e responsável pela 

microdestilaria lá implantada.  

 

O principal produto da economia do município, assim como em grande parte da região, 

é o fumo, seguido de milho, mandioca e feijão. Em Caiçara (e nas outras regiões 

produtoras do RS), o plantio da cana-de-açúcar é anterior à iniciativa da COOPERBIO. 

A cana é produzida em consórcio com, por exemplo, milho, feijão e criação extensiva 

de animais, servindo como reforço alimentar para o gado (ponteiras, bagaço e 

vinhaça), inclusive garantindo a sua saúde e a produção de leite em períodos de 

estiagem prolongada, mesmo em propriedades não ligadas à iniciativa. Em algumas 

propriedades, parte da cana também é destinada à produção artesanal de cachaça e 

açúcar mascavo (Silva, 2012).  

 

Nesta comunidade, segundo a experiência do Sr. Roberto, o uso do bagaço, pontas e 

vinhaça para alimentação dos animais pode aumentar em 30% a produção de leite, 

porém não se dispõe de dados concretos que comprovem esse resultado.  

 

 

6.2.3 Cana e Alimentos x Fumo  

 

 

“O fumo é uma cultura de morte, desde a sua germinação até o seu consumo final”. 

(Sr. Roberto Carlos Lazarotto, produtor de Caiçara, RS) 

 

 

A cultura do fumo, altamente intensiva em mão-de-obra e em aplicação de insumos 

químicos e agrotóxicos, é muito difundida dentre os agricultores familiares no Rio 
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Grande do Sul. As empresas multinacionais fumageiras entregam um pacote 

tecnológico para os produtores, que é descontado na hora da entrega do produto, ou 

pago antecipadamente, dependendo do contrato entre as partes. Os agricultores se 

comprometem com o plantio e os tratos culturais, porém nem sempre são 

devidamente compensados pelos preços pagos pelas companhias. São obrigados, no 

entanto, a entregar o lote de folhas cultivadas selecionadas (que atendam à qualidade 

exigida, com riscos de perdas para o produtor), por não haver outro tipo de saída ou 

aproveitamento para o produto. Muitas vezes são remunerados apenas pela sua mão-

de-obra, quando o são, sem a cobertura, por exemplo, dos custos que devem arcar, 

como proprietários de suas terras. Além desse evidente caráter de exploração 

financeira, ou desigualdade no jogo de forças empresário x camponês, o contato direto 

com os produtos químicos utilizados no cultivo é altamente periculoso, resultando em 

constantes casos de intoxicação, alergias persistentes, câncer, depressão e morte dos 

camponeses. Por esta razão, muitos agricultores não permitem que seus filhos 

trabalhem ou dêem continuidade a esse tipo de lavoura, resultando no êxodo maciço 

de jovens para as grandes cidades. De forma que a atividade é bastante desvantajosa, 

tanto para os camponeses quanto também para o meio ambiente, sem falar no destino 

final do fumo e seus sérios prejuízos à saúde de consumidores, mas é a atual garantia 

de receitas em muitos municípios do RS, representando seu principal produto na 

economia. 

 

A pesquisa de campo realizada por Silva (2012) em Caiçara revela a grande incidência 

da produção de fumo como principal fonte de renda dentre as famílias. Foram 

entrevistadas 15 das cerca de 30 famílias da região. Segundo as informações 

colhidas,14 dentre as 15 famílias pesquisadas cultivam fumo e 10 participam do 

sistema da COOPERBIO. Todas as famílias se mostraram enfaticamente dispostas a 

substituir a cultura do fumo de suas propriedades por cana e alimentos, desde que a 

substituição resultasse em ganhos equivalentes. Porém, não aderem à iniciativa (5 

famílias) ou não aumentam a cultura da cana (10 famílias) por falta de garantia.  

 

A hesitação dos agricultores refere-se à falta de garantia financeira para a adesão, ou 

seja, de venda do etanol e de efetiva geração de renda. Utilizando e compilando os 

dados disponibilizados na pesquisa de Silva (2012), chega-se a uma renda média 

anual, por família, de R$ 9.095,00, por ha plantado com fumo. Segundo Silva, esta 

renda familiar anual é complementada com a criação de gado (carne e leite).  
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A renda média anual com o cultivo da cana, associado à produção de leite, com 

produtividade agrícola de 60 tc/ha e preço de venda do etanol de 2,8 R$/kg (maior do 

que o preço aplicado em Santa Cruz do Sul: 2,2 R$/kg), segundo a estimativa de Silva 

(2012), é de R$ 14.332,80, por hectare plantado com cana, cerca de 57,6% maior 

do que a renda com o fumo, o que, a princípio, justificaria plenamente a substituição 

do cultivo do fumo e a adesão das famílias ao sistema da COOPERBIO, 

especialmente onde já estão implantadas as unidades produtoras, com a tecnologia 

“Orsy Ribeiro”. 

 

Cabe aqui um comentário: não faz sentido o dispêndio de recursos financeiros, sejam 

eles privados ou não, em aparelhos e outros empreendimentos sociais que, por falta 

de recursos e/ou esforços para a continuidade das atividades, são mantidos fechados, 

muitas vezes em deterioração, quadro muito comum no país. Por outro lado, não se 

pode esperar que os dirigentes da Cooperativa dêem conta, por si só, de captar 

recursos (financeiros, técnicos e humanos) para a sua continuidade. Este esforço 

deveria ser conjuntamente articulado também pelos cooperativados, pelos agricultores 

das comunidades envolvidas e, sobretudo, pelo poder público (local e estadual), já que 

a cultura e as relações de troca do fumo não estruturam o desenvolvimento 

socioeconômico sustentável dos municípios rurais.  

 

Apesar de Silva (2012) ter adotado em sua estimativa uma produtividade agrícola 

inferior, a sua estimativa de renda média anual para os agricultores foi bem maior do 

que as estimativas realizadas neste trabalho (vide sub-item 6.2.1 anterior). Além dos 

diferentes preços de venda de etanol adotados, a diferença entre os resultados obtidos 

se deve à inclusão de custos de: aquisição de todos os equipamentos agrícolas e 

industriais pelo grupo de 13 famílias, a partir de microcrédito (PRONAF); aquisição de 

uma colheitadeira mecânica, facilitando sobremaneira o trabalho dos agricultores; 

pagamentos de serviços de mão-de-obra na lavoura a terceiros, a valores de mercado 

(e não apenas familiar); transporte da cana até a microdestilaria por trator e caçambas; 

custos de licenciamento ambiental da implementação; dentre outros.  

 

Para o caso da adesão a um novo sistema, a maior renda média anual obtida nas 

estimativas deste trabalho foi de R$ 8.578,53, por ha plantado com cana, com 

produtividade agrícola de 80 tc/ha, cada produtor plantando 2 ha, sendo 1 ha destinado 

à produção de etanol (300 L/dia) e 1 ha à cachaça (coproduto adotado na estimativa), 

com isenção tributária total na venda dos dois produtos ((R$ 1,91/L, para o etanol; R$ 

9,00/kg, para a cachaça). Nesta situação, muito provavelmente, os camponeses 
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também adeririam espontaneamente ao sistema da COOPERBIO, substituindo a 

cultura de folhas de fumo por cana, em suas propriedades, já que a pequena diferença 

entre as duas rendas médias anuais (cerca de R$ 500,00/ha) compensaria toda a 

insatisfação que a cultura do fumo traz para as famílias. (conclusão) 

Ressalta-se, que, segundo informações diretas do Sr. Roberto Lazarotto, as 

companhias fumageiras aumentaram, nos últimos tempos, o preço pago pelo fumo, 

diante da perspectiva da incorporação pelos camponeses de maiores áreas de cana 

em suas propriedades. Obviamente que esta pressão, dentre todas as outras pressões 

de grandes empresas que desejem produzir o etanol - ou alimentos e outros - em 

grandes propriedades, é mais uma fragilidade da iniciativa e deve ser levada em conta 

dentro da possibilidade de expansão das microdestilarias. 

 

 

6.2.4 Expansão da Iniciativa no RS 

 

a) Produção de Biocombustíveis do Rio Grande do Sul e Perspectivas 

 

O Rio Grande do Sul é o maior produtor de biodiesel (B100) do país, produzido pela 

empresa Granol, situada em Cachoeira do Sul (RS), com produção em 2011 de 

205.508,6 m3 (ANP, 2012).  

 

Por outro lado, o estado tem a insignificante produção de 7.539 m3 de etanol hidratado 

(CONAB, 2012), se comparada com a produção total deste biocombustível do Brasil 

(20.166,88 mil m3, em 2010, e 14.217,18 mil m3, em 2011, segundo ANP, 2012), com 

2% da demanda interna atendida pela produção de álcool (apenas hidratado) da 

Coopercana (Porto Xavier/RS), cooperativa formada por agricultores familiares 

(EMATER, 2012). O etanol hidratado combustível é importado em grande parte de São 

Paulo (Demkzuk, 2012), a altos custos energéticos, econômicos e ambientais, 

alcançando preços inviáveis para seu consumo dentro do estado. 

 

Outro ponto que inviabiliza um maior uso de etanol no estado é a alíquota de ICMS53 

(25%) incidente sobre as vendas do biocombustível, mais alta do que em estados 

produtores de etanol (São Paulo, 12% e Paraná, 18%, por exemplo) (Demkzuk, 2012). 

A carga tributária incidente sobre um combustível é um dos instrumentos chave para a 

                                                           
53

 Imposto de competência estadual incidente sobre as operações relativas à circulação de mercadorias, 
sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 
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sua sustentabilidade, podendo fazer jus às suas externalidades, positivas e negativas 

(Cavalcanti, 2011).  

 

Considerando a viabilidade econômica do uso do etanol pelos consumidores, seu 

preço nos postos de abastecimento deve ser cerca de 70% em relação ao preço da 

gasolina, em função das diferenças entre os poderes caloríficos dos componentes de 

cada um dos dois combustíveis. Segundo levantamento de Demkzuk (2012) (período 

de 2008 a 2011), os preços do etanol hidratado no RS raramente foram competitivos, 

em relação à gasolina.  

 

Em 2011, o estado possuía a quarta maior frota de veículos emplacados do país, 

correspondendo a 7,31% do total, atrás apenas de São Paulo (31,26%), Minas Gerais 

(10,86%) e Paraná (7,89%). Dos mais de cinco milhões de veículos em circulação no 

Estado, em 2011, cerca de 61% eram do tipo automóvel (3.068.115 automóveis) 

(Detran-RS, 2013). O RS, portanto, mal usufrui dos benefícios ambientais e sociais do 

uso de etanol hidratado combustível. 

 

Há, no entanto, um quadro bastante oportuno para a dinamização do mercado 

sucroalcooleiro no estado. Em 2007, a Assembléia Legislativa do estado criou a 

Subcomissão da Cana e do Etanol (Subcomissão da Cana, 2007), para analisar a 

viabilidade técnica e econômica da implantação da cultura da cana, defendendo um 

sistema produtivo centrado nas pequenas e médias propriedades, respeitando as 

características agrárias estaduais, onde 84% dos estabelecimentos agropecuários são 

de caráter familiar (IBGE, 2006).  

 

Em 2008, estudos da EMBRAPA (2008), reforçados pelo IPEA (2011) e relativos a 

alterações agrícolas no país até 2020 pela mudança do clima, apontaram para um 

aumento da área cultivável da cana e da mandioca no país (com redução da área de 

soja), favorecendo em especial o Rio Grande do Sul.  

 

Em 2009, foi estabelecido pela primeira vez o Zoneamento de Risco Climático para a 

cana, identificando 182 municípios gaúchos aptos para produzir cana em grande 

escala e mais 34 localidades que poderiam fabricar cachaça e outros derivados 

(MAPA, 2009).  

 

O Rio Grande do Sul está situado ao Sul do Trópico de Capricórnio, em região de 

clima temperado com traços de clima subtropical: temperaturas moderadas, chuvas 
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bem distribuídas e verão quente. Durante os meses de inverno, há ocorrência de 

geadas, com temperaturas médias abaixo de 160C; em meses mais quentes, a 

temperatura alcança 300C. As geadas, porém, costumam ocorrer durante os meses de 

inverno, ou seja, durante o período de maturação e colheita da cana. 

 

As condições físicas, bióticas, socioeconômicas e o contorno político da região 

Noroeste do RS, área de atuação da COOPERBIO, favorecem e podem dar 

sustentação a um projeto integrado de produção de etanol e de alimentos (UFSM, 

2010). 

 

Portanto, tudo indica que há um ambiente político e institucional de grande promissão 

para o desenvolvimento do setor sucroalcooleiro do estado (Maroun e Rovere, 2014). 

Mesmo com todas as condições favoráveis, porém, não se sabe se esse 

desenvolvimento seria, necessariamente, em modelo diferente do hegemônico no 

Brasil e adequado à sua conformação cultural e agrária, pela força usual do 

agribusiness sobre os agentes políticos. 

 

Aventa-se, por exemplo, a produção de etanol dentro do estado a partir do arroz 

(MME, 2012c), em função dos baixos preços praticados e da alta produção, resultando 

em excedentes. Pergunta-se, porém, se este seria o melhor caminho para o aumento 

da autonomia de etanol do RS, já que o excesso de arroz, como produto alimentar 

muito comum no país, poderia ser eventualmente direcionado, através de acordo entre 

governos federal e estadual, às populações de baixa renda (urbanas e rurais), que 

dependem da constante ajuda governamental para sobreviver. Dentro da real situação 

social do país, a sustentabilidade do etanol de arroz, como cultura alimentar, pode ser 

questionada. 

 

b) Panorama de Expansão das Microdestilarias 

 

Segundo o Censo Agropecuário de 2006, a área agropecuária total do estado do Rio 

Grande do Sul é cerca de 20.199 mil ha (IBGE, 2006). Por outro lado, as áreas 

disponíveis para produção de cana, indicadas pelo ZAE da Cana no estado (MAPA, 

2009) somam 1.287 mil ha, considerando apenas aquelas classificadas como de alta e 

média aptidão para fins conservativos, o que corresponde a 6,37% da área total de 

agropecuária do estado. Mas quantos estabelecimentos familiares estariam dentro 

dessa área?  
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Segundo a metodologia adotada no Censo de 2006, 378.546 estabelecimentos rurais 

pertencem a agricultores familiares, ocupando cerca de 6.172 mil ha e possuindo 12 

ha de área média (EMATER/RS, 2012). Para efeito da estimativa, e com base na 

experiência e orientações da EMATER/RS (2012), aplicou-se o mesmo percentual de 

6,37% para a obtenção da área de propriedade familiar, dentro da área propícia à 

produção de cana e consórcios, chegando-se ao número aproximado de 32.700 

estabelecimentos familiares, nesta área. Considerando, então, que cada propriedade 

dedique 2 ha de terra para a produção de cana, com produtividade média de 70 tc/ha 

(para fins conservativos) e rendimento industrial de 60 L álcool/tc cana (mantendo 

coerência com as estimativas anteriores), chega-se a uma produção de 274,6 milhões 

de litros de álcool. Em 2011, o consumo de etanol hidratado combustível do Rio 

Grande do Sul foi de 137 milhões de litros (UNICA, 2013) e, portanto, seria coberto 

pela eventual expansão das microdestilarias estudadas.  

 

Por outro lado, a possibilidade mais viável em termos econômicos é a de que os 

camponeses dediquem apenas parte da cana plantada para a produção de etanol, em 

função da maior rentabilidade dos produtos derivados da cana, como visto 

anteriormente. Caso eles dediquem apenas 1 ha de cana (50% da nominal) para a 

produção de etanol hidratado combustível, a produção total anual seria de 137,3 

milhões de litros, praticamente a atual demanda do biocombustível, dentro do estado. 

Mesmo que eles dedicassem apenas 0,5 ha (25% da nominal) da cana plantada para 

o etanol, o estado teria 50% de sua atual demanda coberta pela multiplicação da 

iniciativa, com significativos reflexos positivos, sociais e ambientais, nas áreas rurais. 

Dado que a iniciativa é bastante ousada, do ponto político, institucional e cultural, este 

último cenário pode ser o mais realista, no curto e médio prazos.  

 

Naturalmente que, com preços mais baixos, obtidos com a produção estadual, o 

consumo aumentaria e o ponto de equilíbrio seria outro. Importante também seria 

estimar a quantidade de alimentos que o quadro de expansão favoreceria. Outras 

interações de tendências e incertezas também devem ser levadas em conta em 

futuros cenários, tais como a efetividade do aumento da produtividade da cana 

(considerando que a maior renda média anual dos camponeses foi obtida com 80 

tc/ha, o que só melhoraria essa perspectiva), os preços do etanol em caso de sua 

eventual “comoditização”, a disseminação de carros elétricos, flutuações dos preços 

do açúcar, álcool e gasolina, subsídios à produção de etanol de 2ª geração, dentre 

outros (Maroun e Rovere, 2014). 
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6.2.5 Custos de Transporte Evitados 

 

Apresenta-se neste subitem a estimativa dos custos energéticos, econômicos e de 

emissões de GEE, evitados pelo aumento da produção de etanol hidratado no estado 

do Rio Grande do Sul, em contraponto com a sua atual importação de São Paulo e 

outras regiões, considerando a sua atual demanda do biocombustível.   

 

Em 2011, o consumo de etanol hidratado combustível do Rio Grande do Sul foi de 137 

milhões de litros; em 2012, este consumo caiu para cerca de 115 milhões de litros 

(UNICA, 2013), em função dos altos preços do biocombustível praticados no estado, 

aumentos dos valores de frete, dentre outras razões. Para efeitos da estimativa, será 

considerado arbitrariamente a média destes valores, ou seja, 126 milhões de litros54. 

 

a) Considerações Gerais 

 

Para esta estimativa, procurou-se informações e dados a partir de várias fontes 

(primárias e secundárias), relativas ao atual processo de abastecimento de etanol 

hidratado no RS, quais sejam: de que localidade(s) (estado, município) o etanol é 

importado e em que proporções; de quais bases de distribuição o etanol é proveniente; 

quais são os agentes demandantes da aquisição e do transporte do etanol e os 

agentes envolvidos na oferta destes serviços; quais os tipos e as características 

técnicas dos modais de transporte utilizados na operação; quais os pontos de maior 

demanda de etanol e a distribuição percentual desta demanda, dentro do estado; de 

que forma e a partir de quais pontos o etanol é distribuído dentro do estado; quais os 

custos financeiros atuais envolvidos na operação (transporte, tributos); dentre outras. 

 

Como a grande maioria destas informações não foram encontradas de forma 

consistente ou disponibilizadas pelas diversas fontes consultadas em tempo útil, 

decidiu-se por fazer a estimativa de forma simplificada, com base no que se dispõe de 

                                                           
54

 Um dos maiores consumidores de etanol do RS é a Braskem, maior produtora do mundo de polietileno 
verde (PE Verde), fabricado com etanol da cana-de-açúcar, com consumo em torno de 700 milhões de 
litros de etanol por ano, segundo informações de seu site (www.braskem.com.br, acesso em 29.07.2013). 
A fábrica de PE Verde está instalada no Pólo Petroquímico de Triunfo (RS). Também segundo o site da 
empresa, até 2010, o etanol chegava à fábrica por rodovias e hidrovias. A partir de 2010, o modal 
ferroviário também passou a ser utilizado (etanol produzido em São Paulo e Paraná), com a seguinte 
distribuição: 10% por rodovia, 40% por ferrovia e 50% por hidrovia. Este consumo de etanol, no entanto, 
não foi computado na estimativa, inclusive não é contabilizado nos dados oficiais de consumo de etanol 
hidratado do RS, obtidos junto à UNICA, por não se destinar ao transporte de veículos. Estudos futuros 
devem considerar as vantagens para a empresa do barateamento dos custos de transporte do etanol 
como matéria-prima dos processos industriais. 

 

http://www.braskem.com.br/
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informações e em algumas considerações. Estudos posteriores devem levar em conta 

todos os fatores acima mencionados, sobretudo com relação à origem do etanol e aos 

modais de transporte efetivamente utilizados no abastecimento do estado.  

 

Sabe-se que o setor de transporte de cargas, no Brasil, é altamente concentrado no 

modal rodoviário (61,8% da matriz do setor, em 2006), com o uso intensivo de óleo 

diesel. Segundo Scandiffio (2008), o transporte de etanol, para o mercado interno ou 

para exportação, insere-se também neste contexto. As distribuidoras utilizam 

caminhões-tanque para o transporte do etanol das usinas até as suas bases primárias 

ou terminais, daí seguindo para os postos de abastecimento ou a revendedor 

retalhista. Este, por sua vez, entrega o combustível às pequenas empresas e 

produtores rurais, em geral também pelo modal rodoviário (Scandiffio, 2008).   

 

Segundo Demkzuk (2012), a maior parte do etanol hidratado que abastece o RS vem 

de São Paulo. Supôs-se, como simplificação, que todo o etanol seja advindo de São 

Paulo, adotando-se a região produtora de Ribeirão Preto, município que possui uma 

base primária (Nunes, 2010), sendo daí transportado por modal rodoviário para o Sul 

do país. Considerou-se, então, por simplificação, que a totalidade do etanol hidratado 

combustível que chega de São Paulo para abastecer o estado (126 milhões de litros), 

é oriunda das usinas da região de Ribeirão Preto e é descarregada no Terminal 

Intermodal de Porto Alegre, por ser o principal ponto de movimentação de cargas entre 

o interior do estado, sua capital Porto Alegre e o principal porto do estado, o Porto de 

Rio Grande (www.all.com.br, acesso em 28.07.2013).  

 

A princípio, a Malha Sul da ALL (América Latina Logística), companhia ferroviária que 

atua em várias regiões do Brasil, cobre boa parte do território do RS e tem um Posto 

de Abastecimento/Transbordo no Terminal Intermodal, segundo informações do site 

da ALL (www.all.com.br, acesso em 28.07.2013). Porém não há confirmação por 

fontes fidedignas de que o modal ferroviário é o utilizado para a distribuição do etanol 

hidratado combustível, a partir do Terminal Intermodal.  

 

De forma que, a título de simplificação, o trecho de transporte evitado, no caso da 

eventual produção de etanol hidratado no interior do RS, será o trajeto São Paulo – 

Rio Grande do Sul, dado que o transporte do Terminal para o interior do estado, e 

vice-versa, podem ser vistos como equivalentes ou próximos, em termos de distâncias 

percorridas e volumes transportados, novamente notando que a estimativa refere-se 

apenas ao consumo atual de etanol hidratado do RS. 

http://www.all.com.br/
http://www.all.com.br/
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Não há estatísticas consolidadas sobre a utilização de veículos rodoviários específicos 

para a movimentação de etanol (Milanez et al., 2010). Estes veículos são chamados 

de veículos-tanques (ou caminhões com carroceria tanque sobre chassi), utilizados 

para a movimentação de granéis líquidos. Alguns dos diversos modelos destes 

veículos, existentes no mercado, possuem compartimentos que possibilitam o 

transporte de diferentes líquidos no mesmo veículo (Nunes, 2010). Considerou-se, 

contudo, que os veículos transportam apenas etanol em seu tanque, cuja capacidade 

média é de 45 m3, a mesma recomendada para o transporte do etanol de usinas da 

região Centro-Sul para as bases de distribuição (ANP, 2010).   

 

Adotou-se como categoria de veículo de transporte de carga o “caminhão pesado” a 

diesel (com peso bruto total maior do que 15 t), de acordo com MMA (2011)55, de onde 

também foram obtidos o consumo específico de diesel e fator de emissão de poluente 

(CO2), adotados na estimativa. Note-se que estes dados disponibilizados pelo MMA 

são valores médios unitários, sem detalhes quanto à idade da frota e a kilometragem 

rodada pelos caminhões. 

 

Além das características intrínsecas do veículo, a distância do percurso é o fator que 

mais influencia no custo do transporte, já que atua nos custos variáveis. De acordo 

com Demkzuk (2012), a distância média entre usinas produtoras e bases primárias da 

região Sudeste é de cerca de 200 km. Segundo informações de site da 

ESALQ/SIFRECA (2013), para o período de 25.05 a 21.06 de 2013, o valor médio de 

frete de etanol praticado na região de São Paulo foi de 64,5 R$/m3 transportado. Estes 

valores variam muito, e são mais altos especialmente quando o etanol é destinado à 

exportação, pois os caminhões fazem a viagem com etanol e voltam vazios, para não 

haver contaminação por outros combustíveis transportados; ou seja, não há frete de 

retorno, situação comum na região produtora de São Paulo.  

 

Já a distância média entre Ribeirão Preto e Porto Alegre é de cerca de 1342 km 

(http://www.transp.com.br/distkm.htm, acesso em 25.07.2013). O valor do frete 

considerado para este trecho, também fornecido pela ESALQ/SIFRECA 56 , foi de 

150,00 R$/m3 transportado, correspondente ao trecho Piracicaba - Porto Alegre e 

referente ao valor - constante - observado no período de julho de 2011 a julho de 

                                                           
55

 1º Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários, realizado em 
2011 pelo MMA. 
56

 Informações recebidas por email, em 05.08.2013. 

http://www.transp.com.br/distkm.htm
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2012. Não foi considerada na estimativa a distância entre Porto Alegre e o Terminal 

Intermodal do estado.   

 

Embora os valores de frete, para os dois trechos acima, não correspondam ao mesmo 

ano base, estes serão os valores adotados na estimativa. Assumiu-se que o valores 

pagos pelos fretes, cuja dinâmica depende diretamente da sazonalidade do mercado, 

correspondem à cobertura dos custos fixos (depreciação do veículo, remuneração de 

capital, custos administrativos, mão-de-obra, seguro do veículo e IPVA57) e variáveis 

(combustível, óleo combustível e diferencial, lubrificação, pneu, lavagem, manutenção 

do veículo e pedágios) (Oliveira et al., 2010) do transporte. Não se sabe, também se 

estes valores referem-se a contrato entre partes ou a mercado spot. Também não 

foram considerados os valores pagos pelas empresas para a armazenagem provisória 

do combustível, até que seja transportado.  

 

b) Custos Energéticos Evitados 

 

Neste caso, será estimada a quantidade total de diesel, aqui assumido como B0, 

consumida para o abastecimento anual de etanol hidratado combustível, oriundo de 

São Paulo e com destino final em Porto Alegre. 

 

Segundo MMA (2011), o consumo específico de diesel de caminhões pesados é de 

31,5 L de diesel/100 km. Considerando a distância total percorrida pelo caminhão de 

1542 km (200 km + 1342 km), por viagem realizada para o abastecimento, chega-se 

ao total de cerca de 486 L de diesel/viagem. Considerando a capacidade média do 

tanque de transporte do caminhão de 45 m3 (ou de 45.000 L de etanol), bem como a 

demanda do estado de 126 milhões de litros de etanol, por ano, chega-se a um total 

de 2.800 viagens/ano e a um consumo total de 1,36  x 106 L de diesel, por ano, para o 

abastecimento do RS, que poderia ser evitado com a produção do biocombustível, no 

estado. 

 

c) Custos Econômicos Evitados 

 

Assumiu-se como simplificação que o preço ao consumidor do etanol eventualmente 

produzido no RS seria o equivalente daquele praticado na região produtora de São 

Paulo, embora as condições de produção e o valor do ICMS sejam distintos. Neste 

                                                           
57

 Imposto sobre a propriedade de veículos automotores. 
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caso, então, aqui será estimado apenas o custo do frete cobrado para fazer todas as 

viagens de abastecimento, ao longo do ano, considerando que o valor engloba os 

custos fixos e variáveis do transporte, como mencionado anteriormente. 

 

Aplicando-se os valores de frete anteriormente mencionados aos respectivos trechos 

percorridos (usina - Ribeirão Preto: 64,5 R$/m3; Ribeirão Preto - Porto Alegre: 150 

R$/m3), bem como considerando o número de viagens anuais em caminhão-tanque de 

45 m3, chega-se a um montante total de cerca de R$ 27.027.000,00, que seriam 

economizados anualmente em caso da produção de etanol, dentro do estado. 

 

d) Custos Ambientais Evitados (emissões de GEE) 

 

As emissões do escapamento de veículos rodoviários a diesel, decorrentes da queima 

de combustível pelos motores, compreendem uma série de substâncias como 

monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), hidrocarbonetos não-metano 

(NMHC), óxidos de nitrogênio (NOx) e material particulado (MP) (MMA, 2011). Dentre 

vários outros impactos ambientais, estes poluentes afetam a qualidade do ar local e 

regional, sobretudo quando emitidos em grandes centros urbanos, que não é o caso. 

Para esta estimativa, portanto, serão consideradas apenas as emissões anuais de 

CO2, decorrentes da queima de diesel no transporte, que seriam evitadas no caso da 

produção da atual demanda de etanol hidratado combustível do RS, dentro do estado.  

 

Segundo MMA (2011), as emissões de CO2 pelo escapamento de motores a diesel 

(B0) são de 2,671 kg CO2 /L de diesel queimado. Considerando o consumo anual de 

diesel no transporte de etanol até o RS (1,36 x 106 L), anteriormente apresentado, 

chega-se ao total de emissões de cerca de 3,63 x 106 kg CO2 evitadas, por ano. 

 

Convém aqui ressaltar que, caso a produção estadual do biocombustível aumentasse 

em relação aos atuais patamares de consumo, os benefícios ambientas de seu maior 

uso, em substituição à gasolina dentro do estado, também seriam relevantes, 

especialmente nas regiões metropolitanas, e poderão ser estimados em estudos 

posteriores, através de cenários produtivos, comparando os resultados com as atuais 

emissões atmosféricas, constantes do inventário estadual. 
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7. ANÁLISES AMBIENTAL E SOCIAL DO SISTEMA 

 

 

Este capítulo apresenta inicialmente uma estimativa das emissões de GEE do sistema 

da COOPERBIO, em caráter indicativo, relativas às etapas de produção agrícola da 

cana e produção industrial do etanol, para a comparação de alguns parâmetros com 

as emissões de GEE da produção convencional de etanol, obtidas em alguns estudos. 

O capítulo também apresenta outros indicadores de desempenho ambiental, em 

especial a questão do uso do solo e da água na região de atuação da COOPERBIO, e 

uma breve análise social do sistema, com suas vantagens e limitações, em caso de 

sua reaplicação no interior do estado do Rio Grande do Sul. 

 

 

7.1 Emissões de GEE do Sistema da COOPERBIO  

 

O desempenho ambiental de um sistema de produção de energia pode ser analisado 

sob diversos pontos de vista, adotando-se indicadores de avaliação tomados de 

acordo com metas e objetivos a serem alcançados (qualitativos, quantitativos e 

temporais), previstos em sua concepção. Os biocombustíveis, em geral, são avaliados 

pelo balanço energético de sua cadeia de produção e pelo seu potencial mitigador de 

emissões de GEE, ao substituírem combustíveis fósseis. Esta última abordagem foi 

arbitrariamente assumida como prioritária na análise, para futura comparação com as 

emissões de GEE da grande escala. 

 

Esta estimativa será feita com base em estudos de Análise do Ciclo de Vida do etanol. 

Porém, para o caso estudado, não se dispõe de muitas informações e dados 

específicos para uma ACV, propriamente dita, ou seja, que contemple rigorosamente e 

em detalhes todas as contribuições de emissões da cadeia produtiva do etanol 

hidratado produzido pela COOPERBIO, na unidade instalada em Caiçara, aqui 

adotada. Sem grandes pretensões, a tentativa, então, é uma estimativa das emissões, 

o mais próximas possível da realidade do experimento, com caráter conservador na 

adoção de dados (primários e secundários), e nível de precisão suficiente para 

sinalizar pontos críticos e vantajosos do sistema, além de permitir uma comparação, 

ainda que limitada, com as emissões de GEE da cadeia de etanol convencional. 
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7.1.1 Considerações Iniciais 

 

a) Estudos considerados na análise: 

 

A estimativa de emissões de GEE do sistema da COOPERBIO será feita e refletida 

com base nos estudos de Macedo et al. (2008), Seabra e Macedo (2007), Walter et al. 

(2011), Cherubini e  Strømman (2011), Buzzatti (2011), Carvalho (2012) e Agostinho e 

Ortega (2012), embora tenham sido consultados vários outros trabalhos para a 

obtenção de informações complementares a estes estudos. Ressaltam-se a seguir 

alguns pontos importantes desses estudos, como contextualização da estimativa. 

 

O estudo de Macedo et al. (2008), referência da grande maioria de estudos de 

emissões de GEE do etanol da cana e relativo à safra de cana-de-açúcar 2005/2006 

da região produtora de São Paulo, foi realizado com base em destilarias autônomas, 

com consumo de energia exclusivamente alocado para a produção de etanol, já que 

os processos de obtenção de açúcar e etanol são claramente distintos em termos de 

equipamentos e fluxos de energia. Em uma abordagem “do berço ao portão da 

fábrica”, foram coletados e computados dados tecnológicos e informações relativas à 

44 destilarias  da Região Centro-Sul, por esta concentrar mais de 90% da produção de 

etanol do país (2005/2006), a partir de cerca de 100 milhões de toneladas de cana 

processada no ano. Macedo et al. (2008) também assumiram que toda a cana foi 

plantada em tradicionais regiões produtoras, desconsiderando os impactos diretos de 

mudança do uso da terra. Além da contabilidade de créditos (ou de emissões evitadas 

de GEE) relativos ao uso do bagaço de cana na geração de energia nas plantas, foi 

creditado também o uso do bagaço em substituição ao óleo combustível em outros 

ramos industriais. Considerando as duas fases agrícola  e industrial, as emissões 

totais de produção de etanol hidratado e anidro para 2005/2006  foram avaliadas em 

417 kgCO2e/m3 (etanol hidratado) e 436 kgCO2e/m3 (etanol anidro), respectivamente, 

sem considerar os créditos relativos ao uso de bagaço para a produção de energia nas 

usinas. Segundo o estudo, as emissões mais importantes que não são derivadas da 

utilização de combustíveis fósseis são: i) emissões de metano (CH4) e óxido nitroso 

(N2O) provenientes da queima da palha antes da colheita; ii) emissões de N2O e de 

CO2 do solo pela aplicação de fertilizantes, calcário e resíduos da colheita que 

regressaram ao solo. A análise de sensibilidade realizada no estudo ressalta a 

importância do rendimento de etanol (cerca de 90%) e da produtividade agrícola 

(média de 87,1 tc/ha, na safra 2005/2006) nos balanços de energia e de emissões.  
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Seabra e Macedo (2007) fizeram o inventário de emissões de GEE da Usina de São 

Francisco58, localizada no município de Sertãozinho (SP), associado à produção do 

açúcar e álcool orgânicos da usina na safra 2006/2007. Seguindo basicamente a 

mesma metodologia adotada em Macedo et al. (2008), o estudo incluiu as etapas de 

produção de etanol e açúcar e o transporte dos dois produtos até o porto, com destino 

à exportação. Em comparação com os valores médios de emissões de GEE do setor, 

o estudo apresenta valores inferiores, sobretudo em função da não queima da cana e 

da não utilização de fertilizantes nitrogenados sintéticos. O autor comenta que a 

grande quantidade de resíduos agrícolas utilizados no cultivo da cana, no entanto, 

contribuem significativamente para o aumento das emissões. Como referência 

apresentada no estudo, se fossem considerados os valores usuais verificados nas 

práticas convencionais de São Paulo (aplicação de uréia como fertilizante e queima de 

70% da cana total, reduzindo a quantidade de palha deixada no campo), as emissões 

de GEE da produção de cana (etapa agrícola) da usina saltariam de 34,08 Kg CO2 / tc  

para 50,44 Kg CO2/tc. As práticas alternativas da usina acabam se refletindo nas 

emissões de GEE relativas à produção de etanol, já considerando os créditos na 

produção de energia elétrica: 369 kg CO2/m
3 de etanol hidratado. 

 

Cherubini e Strømman (2011) levantam a importância da definição da unidade 

funcional e do sistema de referência adotados nos resultados das análises de 

desempenho de biocombustíveis entre si e em relação a combustíveis fósseis, 

destacando a escassez e as diversas incertezas nos estudos com relação aos 

impactos do uso indireto da terra e a outros impactos ambientais. 

 

Walter et al (2011) apresentam resultados a partir de adequações no estudo de 

Macedo et al. (2008), chegando ao dobro de emissões do estudo de base. As 

adequações foram: i) a inclusão da fase de distribuição e consumo final do etanol no 

Brasil e também a sua exportação para países da União Européia; ii) a adoção de fator 

de emissão relativo à produção de eletricidade excedente a partir do bagaço de cana 

inferior ao do estudo de base, desconsiderando também o uso de bagaço em outros 

ramos industriais, obtendo, assim, menor montante de emissões evitadas de GEE. No 

artigo de referência foram consideradas créditos devido à produção de eletricidade 

excedente a partir do bagaço de cana. As emissões evitadas foram calculadas com 

base no fator de emissão média mundial de geração de energia em 2005 (579 kg 

                                                           
58

 Esta unidade, pertencente ao Grupo Balbo, é conhecida pela produção de etanol e açúcar orgânicos 
em 15.000 hectares de canaviais certificados (7.500 ha próprios e 7.500 ha da Usina de Santo Antônio, 
no mesmo município) e pela marca Native. (www.brasilagro.com.br/index.php?noticias/detalhes/12/38995 
e www.nativealimentos.com.br, acesso em 09.02.2013). 

http://www.brasilagro.com.br/index.php?noticias/detalhes/12/38995
http://www.nativealimentos.com.br/
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CO2e/MWh). Segundo os autores, na época, foram vendidos para a rede elétrica em 

média 10 kWh / t de cana de açúcar como energia elétrica excedente. Neste estudo, o 

fator de emissão foi avaliado em 277 kg CO2e/MWh, valor que corresponde às 

emissões evitadas de GEE, combinando os fatores do setor elétrico brasileiro (MCT, 

2009) relativos à margem operacional (em média 476.6 kg CO2e/MWh em 2008) e à 

margem de construção (77.5 kg CO2e/MWh em 2007). Esta estimativa baseou-se na 

metodologia ACM 0006 (metodologia consolidada para geração de eletricidade a partir 

de resíduos de biomassa, versão de 2009), aprovado pelo Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima (UNFCCC) sobre projetos de MDL. Os resultados de 

emissões de GEE avaliados neste trabalho são mais do que o dobro dos apresentados 

por Macedo et al. (2008), sendo mais de 20% relativas à fase de distribuição, 

enquanto que 80% em função das diferentes hipóteses sobre créditos. 

 

Convém aqui complementar que os fatores de emissão relativos à produção de 

eletricidade pela queima de bagaço, aplicados por Macedo et al. (2008) (579 

tCO2e / GWh, para 2002 / 2005, e 560 tCO2e / GWh, para 2020), foram 

adotados com base nos fatores de emissão médios mundiais para a geração 

de energia e não correspondiam, na época, aos padrões de projetos de MDL. 

Segundo os autores, os valores adotados representariam claramente a 

mitigação obtida com a produção e uso do etanol, em relação às emissões 

globais. O mesmo estudo também desconsiderou a parcela de consumo de 

energia elétrica da rede, consumida nas usinas, por serem muito baixas, 

considerando apenas a energia elétrica embutida em máquinas, equipamentos 

e insumos (com fator de emissão de energia elétrica entre 78 e 180 kg 

CO2/MWh, para a região Sudeste / Centro-Oeste, em 2006, aqui, sim, de 

acordo com dados fornecidos pelo MMA para Projetos de MDL), não contando, 

porém, com a energia elétrica para a sua fabricação.  

 

Os estudos de Buzzatti (2011) e Carvalho (2012) apresentam estimativas de emissões 

de GEE relativas à produção de biodiesel de grande e de pequena escala, a partir de 

oleaginosas diferentes. Parte das metodologias utilizadas nestes estudos (em especial 

a metodologia para projetos de MDL para a produção de biodiesel ACM0017 do 

UNFCCC, de 2010, e o Guia de Inventários de Emissões do IPCC, de 2006), 

nomenclaturas e alguns parâmetros agrícolas da pequena produção serviram como 

referência para o presente estudo.   
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Agostinho e Ortega (2012), um dos poucos estudos do gênero, compara a produção 

em larga escala de etanol (31.000 ha com cana plantada, com produtividade de 86 

tc/ha) com um sistema de pequena escala de produção integrada de alimentos, 

energia e serviços ambientais (em inglês IFEES - Integrated Food, Energy and 

Environmental Services), ambos em região do estado de São Paulo. As ferramentas 

utilizadas na comparação entre os dois sistemas foram a energia incorporada, a 

análise emergética59, ecological rucksack60 e inventário de emissões de gases. Do 

ponto de vista das ferramentas utilizadas, são claras as vantagens econômicas, 

sociais e ambientais dos IFEES em relação à produção em larga escala de etanol. Em 

termos de emissões de GEE, o estudo considerou apenas as emissões relativas à 

produção de materiais para a fabricação de máquinas e equipamentos, bem como as 

resultantes da combustão do diesel em máquinas, para ambos os sistemas. As 

estimativas do estudo indicam que o sistema IFEES lança para a atmosfera 1600 kg 

CO2e / ha, por ano, enquanto o sistema de larga escala libera 14.000 kg CO2e / ha, 

por ano. Ou seja, segundo o estudo, o sistema convencional, que produz apenas 

etanol, tem potencial de aquecimento global cerca de nove vezes maior do que o 

IFEES, que produz etanol, alimentos (grãos, vegetais, frutas, café, carne e leite, 

produtos rentáveis na região, segundo o estudo), lenha e outros.  

 

b) Fronteira adotada: 

 

O primeiro passo para a definição dos fluxos de energia e respectivas emissões de 

GEE do sistema é a definição da fronteira da estimativa. A fronteira adotada (Figura 

7.1) compreende as etapas agrícola e industrial da produção de etanol hidratado, em 

uma abordagem “do berço ao portão” da microdestilaria, como em Macedo et al. 

(2008), sendo considerada apenas a produção de etanol hidratado de 01 

microdestilaria, que envolve o cultivo de cana em 26 ha de terra. 

 

Uma vez obtida a ordem de grandeza de emissões de CO2e do sistema da 

COOPERBIO, será feita uma comparação com as emissões da grande escala de 

produção (sistema de referência: Macedo et al., 2008) e com resultados de outros 

                                                           
59

 A análise emergética foi proposta por Howard T. Odum, em 1996. Contabiliza todos os recursos 
(renováveis e não renováveis; naturais e produzidos pelo homem) envolvidos na produção de um produto, 
serviço ou processo, convertendo-os em joules de energia solar (Silva, 2012). 
60

 Esta ferramenta leva em conta a quantidade de materiais transferidos de seu locais de origem, na 
natureza, utilizados na produção, uso, reciclagem e disposição final de um produto, porém não 
fisicamente incluídos na sua economia, segundo a Eurostat (disponível em 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-34-00-536/EN/KS-34-00-536-EN.PDF , acesso 
em janeiro de 2013). A ferramenta tem como objetivo avaliar a perturbação ambiental associada à retirada 
da matéria -prima de seu ecossistema natural. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-34-00-536/EN/KS-34-00-536-EN.PDF
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estudos (cana orgânica, em Seabra e Macedo, 2007; IFEES em Agostinho e Ortega, 

2012), embora muitos dos parâmetros e considerações entre os estudos não 

coincidam, em especial a produtividade agrícola da cana e o rendimento de etanol da 

produção convencional (Macedo et al., 2008), parcelas de GEE consideradas na 

estimativa (Agostinho e Ortega, 2012), dentre outros. As comparações de resultados, 

feitas a partir de uma mesma unidade funcional, serão posteriormente apresentadas.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Fonte: Elaboração própria, com base em Seabra e Macedo, 2007 

 

Figura 7.1: Estimativa de GEE do sistema da COOPERBIO - Fronteira Adotada 

 

Para esclarecer qualquer dúvida gerada pelo desenho ilustrativo da fronteira adotada, 

acima apresentado, é importante ressaltar que as emissões de GEE decorrentes da 

combustão do etanol, produzido na microdestilaria, são consideradas nulas pela 

fotossíntese durante o desenvolvimento da cana em seu 1º ciclo, processada para a 

produção do biocombustível.  

 

c) Etapas e GEE considerados: 

 

A estimativa de emissões de GEE do sistema de produção de etanol da COOPERBIO 

incluiu as seguintes etapas, ou subsistemas: 
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 Etapa agrícola do cultivo da cana, aqui incluindo o transporte da 

cana das propriedades até a microdestilaria; 

 Etapa industrial da produção de etanol. 

 

 

Os GEE considerados foram o CO2, o CH4 e o N2O, gases mais importantes da cadeia 

de produção de biocombustíveis, com valor final expresso em CO2 equivalente (CO2e), 

adotando-se como valores para o Potencial de Aquecimento Global (GWP – Global 

Warming Potential, em inglês) 1, 25 e 298, respectivamente, para um horizonte de 

tempo de 100 anos, como estipulado pelo IPCC (2007). Para os biocombustíveis, as 

emissões de GEE a partir da fase de combustão são consideradas zero, como visto 

anteriormente. 

 

 

7.1.2 Considerações para a Etapa Agrícola 

 

A fase agrícola é responsável pela maior parcela de emissões no ciclo de vida do 

etanol produzido em larga escala (mais de 90% das emissões de GEE) (CGEE, 2012). 

Os dois pontos tidos como críticos na maior parte dos estudos referem-se à aplicação 

de fertilizantes sintéticos nitrogenados (emissões de N2O) e às práticas de queimadas 

(emissões de CH4), ambas relativas às monoculturas da cana-de-açúcar (Seabra e 

Macedo, 2007; Macedo et al., 2008). Como estas práticas não são observadas na 

escala camponesa, é de se esperar, embora não se possa assegurar, uma expressiva 

redução de emissões de GEE a partir do modelo da COOPERBIO. 

 

O ciclo completo da cana-de-açúcar varia em função das condições edafoclimáticas, 

das variedades cultivadas e das práticas de manejo. Como já visto, a cana plantada 

pela COOPERBIO possui um ciclo de 6 anos, com 5 cortes, quatro tratamentos de 

soqueira em intervalos de 12 meses e uma reforma de canavial (Leal, 2011), como 

usualmente é praticada no Brasil (CGEE, 2012; Macedo et al., 2008).  

 

Macedo et al. (2008) ressaltam a importância da produtividade agrícola nas emissões 

de GEE. Por simplificação, embora a produtividade agrícola dos canaviais se reduza a 

cada corte, a estimativa se baseou em uma produtividade média de 70 tc/ha nos cinco 

cortes, mantendo coerência com os parâmetros utilizados na análise econômica do 

sistema e supondo que a variedade de cana cultivada atinja esse patamar produtivo. 
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De acordo com Mapa de Solos do Rio Grande do Sul, considerou-se que a grande 

maioria dos solos das propriedades camponeses, que venham a ser ocupados pelo 

cultivo da cana, são latossolos, ou solos minerais, portanto não ocorrendo as 

emissões diretas de N2O, relativas ao manejo de solos orgânicos, como indicado pelo 

IPCC (2006). Considerou-se também que a possibilidade de mineralização dos solos 

minerais, decorrente das práticas camponesas de manejo, é muito pequena, 

excluindo-se essa parcela da estimativa. A variedade de cana adotada para a 

estimativa é a RB 765418, por ter apresentado bom desempenho nos testes de 

variedades realizados pela COOPERBIO (Leal, 2011). 

 

O preparo inicial da área é feito com o auxílio de trator de pequeno porte (distribuição 

de calcário, fosfato, adubo orgânico, aragem, gradagem e distribuição de mudas) e 

com tratos culturais manuais (preparo de mudas, sulcamento, aplicação de cobertura, 

adubação verde, capinas), sem o uso do fogo, baseado nos princípios de cultivo 

mínimo e plantio direto, deixando a vegetação morta sobre o solo. Nos anos 

subseqüentes, a palha da cana obtida após cada corte também é deixada como 

cobertura. A título de simplificação, considerou-se que a palha de cana é a cobertura 

utilizada em todo o ciclo (fase de preparo inicial e cobertura do solo após os cortes, ou 

seja, 5 anos), sendo tratada como “resíduos da colheita que retornam ao solo (IPCC, 

2006), já que não se dispõe de informações sobre o tipo de vegetação inicial a ser 

removida. 

 

Como ressaltado por Buzzatti (2011), Cherubini e Strømman (2011), Crutzen et al. 

(2007) e outros, as emissões de nitrogênio provenientes do cultivo do solo 

representam a parcela mais significativa dos gases de efeito estufa da fase agrícola do 

ciclo de produção dos biocombustíveis.  

 

No sistema estudado, não são utilizados fertilizantes nitrogenados sintéticos, bem 

como inseticidas, herbicidas e outros defensivos pelos camponeses, lembrando que os 

fertilizantes sintéticos, além de incorrerem em emissões de N2O, também exigem para 

sua produção grandes quantidades de energia (Macedo et al., 2008).  A princípio, 

seria realizada a aplicação de fertilizantes orgânicos no plantio, tais como estrume, 

torta de filtro, cinzas da caldeira e vinhaça não direcionada aos animais da 

propriedade, notando que o bagaço da cana produzido na microdestilaria é 

direcionado aos animais e que as áreas de pastagens não são incluídas na fronteira 

da estimativa. Por questões de simplificação, o fertilizante orgânico considerado na 

estimativa será o estrume bovino, devidamente tratado, dada a incerteza com relação 
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ao tipo de fertilizante realmente utilizado, à alta incidência de criação de animais nas 

propriedades familiares do Rio Grande do Sul e pelo fato de o estrume apresentar 

maior Fator de Emissão de GEE (default), segundo o IPCC (2006). A produção de 

estrume (insumo da fase agrícola) pelo gado implica em emissões de CH4 decorrentes 

da fermentação entérica pelo número de cabeças de gado (assumido como gado de 

leite) necessário para sua produção. Porém, estas emissões, assim como as emissões 

decorrentes do tratamento do estrume antes de ser aplicado à lavoura, foram 

desconsideradas da estimativa, uma vez que a criação de gado não é praticada 

apenas com fins de produção de esterco para a lavoura. 

 

A estimativa também não considerou: 

 

 as emissões relativas à produção e ao transporte de sementes de cana 

utilizadas no plantio, em função da falta de informações concretas a respeito 

(sementes próprias ou adquiridas, e por que empresa), além da dificuldade de 

se estabelecer fatores de emissão para essa atividade; 

 

 as emissões do transporte dos insumos agrícolas do local de fabricação destes 

insumos até o local do plantio, devido à dificuldade de obtenção dessas 

informações; 

 

 as emissões associadas ao uso de energia para a produção de insumos 

químicos utilizados no sistema em geral (e.g., lubrificantes, óleo combustivel) e 

para a manutenção do trator, da colheitadeira mecânica e implementos 

agrícolas; 

 

 as emissões resultantes da mudança do uso do solo e práticas de manejo, com 

conseqüentes alterações nos estoques de carbono do mesmo. Para este 

ponto, levantam-se as seguintes possibilidades: 

 

1ª.  A atividade da lavoura da cana já estaria sendo praticada pelos 

camponeses com vistas à alimentação animal, com continuidade de 

práticas conservacionistas: neste caso, não haveria mudança de uso do 

solo; 

 

2ª. A área a ser utilizada era anteriormente utilizada como pastagem, 

prática comum dos camponeses gaúchos, ou degradada: neste caso, 
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por um lado, a terra necessitaria de mais insumos iniciais para produzir, 

aumentando as eventuais emissões de GEE não derivadas de 

combustíveis fósseis; por outro lado, o cultivo da cana favoreceria o 

aumento dos estoques de carbono do solo, sobretudo se considerados 

os consórcios da cana com leguminosas e outras espécies fixadoras do 

N no solo; 

 

3ª.  A área a ser cultivada substituiria outros produtos de sobrevivência 

do camponês, com eventuais riscos ao auto-sustento e ao atendimento 

da demanda local de um determinado produto; ou ainda que haja o 

deslocamento destes cultivos para outras áreas, com riscos de 

desflorestamento (ILUC). Estas hipóteses foram tidas como pouco 

prováveis dentro da racionalidade e do conjunto de valores que 

norteiam a vida camponesa. Obviamente que, em caso de larga 

disseminação do experimento, esses riscos podem se tornar 

importantes e devem ser levados em conta nos planejamentos. 

 

Porém, considerando que o objetivo da estimativa é a de se obter uma ordem de 

grandeza para o sistema de 26 ha camponeses + 01 microdestilaria de etanol da 

COOPERBIO; que a maioria dos estudos de emissões para a grande escala de 

produção de etanol não consideram a parcela relativa à mudança do uso do solo; 

e que, no caso da implementação de um modelo de larga escala no estado do RS, 

aí sim, a mudança do uso do solo teria grande probabilidade de incorrer em 

significativas emissões de GEE, a parcela relativa aos impactos diretos da 

mudança do uso do solo (ou LUC em inglês: Land Use Change) foi 

desconsiderada da estimativa. Ou seja, assumiu-se que não houve mudança dos 

estoques de carbono do solo, com a implantação. 

 

Também por simplificação, não foram consideradas as associações de cana com 

leguminosas e outros cultivos de subsistência, realizadas como adubação verde 

durante o ciclo e na reforma dos canaviais (produção nas entrelinhas da cana da cana 

de feijão tradicional, feijão-de-porco, girassol, amendoim, abóbora, melancia, 

mandioca e outros, segundo Leal (2011). Estudos posteriores, realizados a partir de 

observações diretas no campo, devem contemplar esta parcela nas emissões totais de 

N2O, obviamente em contraponto com as vantagens ambientais e econômicas que os 

consórcios têm potencial de promover. 
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Com relação às emissões de GEE resultantes da aplicação de fertilizantes 

nitrogenados orgânicos na lavoura e as emissões de N2O, diretas e indiretas, 

resultantes do cultivo do solo, as considerações serão feitas adiante, quando 

apresentada a metodologia utilizada na estimativa.  

 

As emissões de N2O e CH4 resultantes da queima de biomassa (Macedo et al., 2008; 

Seabra e Macedo, 2007) não foram computadas, pela proibição estadual de 

queimadas no Rio Grande do Sul. 

 

As operações de preparo inicial da área, corte, carregamento e transporte da cana até 

a microdestilaria é feita por um trator (75 CV), que movimenta a colheitadeira 

mecânica (corte) e as duas caçambas a ele atreladas (transporte). As emissões da 

fabricação destes equipamentos foram estimadas considerando-se 5 anos de vida útil 

dos equipamentos. Com relação ao consumo de diesel na fase agrícola da produção 

de etanol, pressupõe-se que o trator (preparo do solo, movimentação da colheitadeira 

e transporte da cana até a microdestilaria) seja movido pelo diesel B5 (5% de 

biodiesel), vendido atualmente no Brasil. A rigor, o fator de emissão de GEE da 

combustão do diesel deveria, então, ser aplicado a 95% da quantidade total de diesel 

usada na etapa agrícola. Aos restantes 5%, seria aplicado o fator de emissão de CO2 

da combustão do metanol, parcela não-renovável presente no biodiesel, dada a 

hegemonia da rota metílica na produção de biodiesel no Brasil (Carvalho, 2012). Para 

simplificação da estimativa, no entanto, considerou-se que o diesel utilizado não 

possui biodiesel em sua composição (diesel B0), com Poder Calorífico Inferior (PCI) 

igual a 10.100 kcal/kg de diesel (EPE, 2012a, BEN, 2012). 

 

 

7.1.3 Considerações para a Etapa Industrial  

 

Nesta etapa, foram consideradas apenas as emissões de GEE associadas ao uso de 

energia elétrica na microdestilaria (movimentação da moenda de cana, motor da 

caldeira, bomba das dornas de fermentação e equipamento de destilação), 

desconsiderando-se a energia elétrica embutida na fabricação dos equipamentos e na 

construção do galpão da microdestilaria, como em Seabra e Macedo (2007).  

 

Assim como para as máquinas agrícolas, todos os produtos utilizados na fabricação 

dos equipamentos industriais (restritos na estimativa às torres de destilação e à 

moenda de cana) foram tratados como produtos metalúrgicos, como em Seabra e 
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Macedo (2007), tendo sido desconsiderada a parcela de emissões decorrentes da 

energia necessária para a sua manutenção, bem como da manutenção do galpão da 

microdestilaria.  

 

As emissões resultantes da fabricação das máquinas, equipamentos e edificações 

foram diluídas ao longo da sua vida útil, adotando-se na estimativa, também por 

simplificação, uma vida útil média de 20 anos (equipamentos) e 50 anos (galpão da 

microdestilaria). 

 

A produção de vapor na caldeira é feita pela lenha produzida nas propriedades 

familiares. Não foram considerados na análise os insumos para a produção e o 

transporte de lenha até as microdestilarias, por falta e/ou discrepância de informações. 

As emissões de GEE relativas à produção da levedura de fermentação, bem como as 

resultantes tanto do processo de fermentação do etanol quanto da estocagem de 

bagaço e do vinhoto, também foram desconsideradas. As emissões de GEE 

resultantes da deposição da vinhaça produzida na piscina também não foram 

consideradas, uma vez que a vinhaça, assim como o bagaço, são consumidos pelo 

gado, tão logo produzidos, não havendo tempo suficiente para sua fermentação, 

consideração esta também assumida por Macedo et al. (2008).  

 

 

7.1.4 Metodologia Utilizada 

 

A seguir são apresentadas as equações utilizadas para a estimativa, com parcelas de 

emissões de CO2 e computadas nos 6 anos de ciclo e, posteriormente, distribuídas no 

período, chegando-se às emissões de GEE por ano, por ha plantado. 

 

 

a) Etapa Agrícola: 

 

Como visto anteriormente, assumiu-se que 1 hectare de terra produz  em média 70 

toneladas de cana (70 tc/ha) e que 1 tonelada de cana produza efetivamente cerca de 

60 litros (L) de etanol hidratado, considerando-se uma eficiência de 75%61 no processo 

industrial. 

                                                           
61

 Este valor adotado é inferior à eficiência industrial da produção convencional (cerca de 90%, com 
rendimento médio de etanol de 86,3 L/tc), que depende da qualidade da cana (teor de sacarose) e da 
eficiência do seu uso no processo, com melhorias que dependem de melhores variedades da cana 
(Macedo et al, 2008). 
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a.1) Emissões de GEE da produção dos principais insumos usados na lavoura, 

quais sejam: cal, fosfato natural, diesel (B0) e fertilizantes orgânicos, para o caso 

estudado (equação A162). 

 

As emissões são estimadas considerando um fator de emissão da produção de cada 

insumo (em t CO2eq / t do insumo) e a quantidade (em t) de insumo usada por hectare 

plantado, durante todo o ciclo da cana, segundo dados informados pela COOPERBIO 

e dados secundários obtidos na literatura. A cal (1 t/ha) e o fosfato natural (1,5 t/ha) 

são aplicados apenas quando da preparação do solo. O adubo orgânico é aplicado na 

preparação inicial do solo (planta cana, 2 t/ha) e, em menor quantidade, nas 4 

soqueiras (1 t/ha). Por simplificação, considerou-se que a produção de esterco é nula 

em emissões de GEE, embora haja emissões de CH4 pela fermentação entérica dos 

animais que o produzem e pelo manejo do esterco antes de sua aplicação na lavoura. 

O diesel é consumido pelo trator (75 CV, com consumo de 5 L diesel / h trabalhada, 

segundo Silva, 2012), no preparo inicial da área de cultivo, para a movimentação da 

colheitadeira mecânica nos 5 cortes, e para o transporte da cana até a microdestilaria 

(ída e volta), também nos 5 cortes da cana.  

 

 

Equação A1: Eprod-ins agri  = Q cal x FE prod-cal  + Q fosf nat x FE prod-fosf nat + Q fert org x FEprod-fert org   +  Q diesel-agri x FE prod-diesel  

 

onde: 

 

Eprod-ins-agri = Emissões da produção dos principais insumos usados na lavoura, em 

tCO2e / ha; 

Q cal  = Quantidade de cal aplicada na lavoura, em t cal/ha; 

FE prod-cal = Fator de emissão da produção de cal, em t CO2e/t cal; 

Q fosf Nat = Quantidade de fosfato natural aplicado na lavoura, em t fosf nat/ha;  

FE prod-fosf nat  = Fator de emissão da produção de fosfato natural, em t CO2e/t fosf nat; 

Q fert org  = Quantidade de fertilizantes orgânicos aplicados na lavoura,  

em t fert org / ha; 

FEprod-fert org   = Fator de emissão da produção de fertilizantes orgânicos,  
em t CO2e / t fert. org; 

 
Q diesel-agri, y  = Quantidade de diesel usada nas máquinas agrícolas, em t diesel/ha; 
 
FE prod-diesel  = Fator de emissão da produção de diesel, em t CO2e / t diesel. 

                                                           
62

 A nomenclatura e a terminologia adotadas para a estimativa das emissões de GEE é praticamente a 
mesma utilizada por Carvalho (2012), com pequenas alterações e adequações.  
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a.2) Emissões de GEE da combustão de diesel nas máquinas agrícolas (equação 

A2) 

 

Equação A2:  E comb diesel-agri =  Q diesel-agri x FE comb diesel-agri  , sendo: 

 

E comb diesel-agri  = Emissões da combustão do diesel (B0) nas máquinas agrícolas,  

em t CO2e / ha; 

Q diesel-agri = Quantidade de diesel usada nas máquinas agrícolas, em t diesel / ha; 

FE comb diesel-agri = Fator de emissão da combustão de diesel B0 nas máquinas agrícolas, 

  em t CO2e / t diesel. 

 

 

a.3) Emissões de CO2 resultantes da aplicação de cal ao solo (equação A3)  

 

Equação A3: Ecal = Qcal x FEcal   , sendo: 

 

Ecal  = Emissões da aplicação de cal ao solo, em t CO2e / ha; 

Qcal = Quantidade de cal aplicada na lavoura, em t cal / ha; 

FEcal = Fator de emissão da calagem, em t CO2e/t cal. 

 

 

a.4) Emissões de N2O resultantes da aplicação de fertilizantes nitrogenados 

orgânicos ao solo (equação A4) 

 

Equação A4: E fert org-N = Q fert org-N x FE N2O-N x FT N-N20-CO2    , sendo: 
 
 
E fert org-N = Emissões da aplicação de fertilizantes nitrogenados orgânicos,  
                       em t CO2e / ha; 
 
Q N - fert org = Quantidade de nitrogênio (N) aplicado na lavoura na forma de 
   fertilizante orgânico , em t N/ha; 
 
FE N2O-N = Fator de emissão de N2O da aplicação de N na forma de fertilizante, 
   em t N2O-N / t N; 
FT N-N20-CO2 = Fator de transformação das emissões de N em N2O (x44/28) e das 
   emissões de N2O em CO2 (x298), resultando na multiplicação por 
   (44/28)x298. 
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Buzzatti (2011) ressalta e comprova em seu estudo a importância da aplicação de 

fertilizantes orgânicos na produção em pequena escala de biocombustíveis, diferencial 

em relação à grande escala, para as emissões de GEE. 

 

Como visto anteriormente, uma das grandes vantagens ambientais e econômicas do 

sistema da COOPERBIO é o não uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos nas 

culturas, apenas orgânicos. Segundo a metodologia do IPCC (2006), o fertilizante 

orgânico utilizado pode ser estrume, lama de esgoto, partes e resíduos de plantas e 

resíduos industriais. A transformação da quantidade de fertilizante orgânico para a 

quantidade de N presente em cada tipo de fertilizante orgânico deve ser feita a partir 

da fração de N no peso de cada um (% em peso) (Buzzatti, 2012; Carvalho, 2012; 

IPCC, 2006). Assumiu-se que o esterco fresco de bovinos possui em média 1,4% de 

N, 0,8% de P e 1,4% de K, segundo UFSM (sem ano), e que 1,425% do N do esterco 

é convertido em N na forma de N2O, como apresentado em Seabra e Macedo (2007). 

 

 

a.5) Emissões diretas de N2O do manejo da lavoura (equação A5) 

 

O óxido nitroso é produzido naturalmente nos solos através dos processos de 

nitrificação (oxidação microbiana aeróbica de amônia em nitrato) e desnitrificação 

(redução microbiana anaeróbica de nitrato em N2), reações diretamente associadas à 

disponibilidade de nitrogênio inorgânico do solo, em condições naturais ou por indução 

antropogênica. Para a maioria de solos, quanto maior a sua disponibilidade de 

nitrogênio, maiores são as emissões de N2O (IPCC, 2006), notando aqui que os 

ganhos de produtividade na cultura convencional da cana implicam em maiores 

aplicações de fertilizantes nitrogenados sintéticos, embora as variedades de cana no 

Brasil demandem menos fertilizantes do que as de outros países.  

 

A metodologia do IPCC (2006) pressupõe que as emissões naturais de N2O de solos 

sejam iguais às emissões em solos manejados, estas últimas muito baixas, e que 

todas as emissões de N2O em solos manejados sejam antropogênicas. A metodologia 

também considera que a influência antropogênica nas emissões diretas de N2O dos 

solos pode se dar por: i) adições diretas de nitrogênio ao solo (fertilizantes sintéticos e 

fertilizantes orgânicos, tais como aplicação e/ou deposição de esterco e urina de 

animais, resíduos agrícolas aplicados acima e abaixo do solo, lamas de esgoto, 

forragens, lavouras de fixação de N, dentre outros); ii) mineralização do nitrogênio dos 
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solos, associada à perda de matéria orgânica resultante da mudança do uso e manejo 

de solos minerais; e iii) drenagem e manejo de solos orgânicos.  

Para o caso estudado, assumiu-se o tipo “latossolos” como solo padrão de cultivo, ou 

seja, solos minerais, anulando a parcela iii) acima. Como também não foi considerada 

a mudança do uso do solo, a parcela ii) acima também é nula. As emissões de N2O 

relativas à aplicação de fertilizantes orgânicos já foi computada em separado (item 

anterior). A estimativa de emissões diretas de N2O, portanto, reduz-se à parcela 

relativa às adições diretas de nitrogênio ao solo, que, no presente caso, seria em 

função da quantidade de N dos resíduos da lavoura aplicados acima e abaixo do solo, 

incluindo lavouras que fixam o N, como apresentado a seguir. 

 

Equação A5: E N2O dir = QRL  x FE N2O-N x  FT N-N20-CO2  , sendo: 
 
 
E N2O dir  = Emissões diretas de N2O do manejo da lavoura, em t CO2e/ha; 
 
Q RL  = Quantidade de nitrogênio (N) nos resíduos da lavoura (acima e abaixo 
   do solo) que retornam ao solo, incluindo lavouras que fixam N,  

em t N / ha; 

 
FE N2O-N = Fator de emissão de N2O da aplicação de N na forma de fertilizante 
                     (resíduos agrícolas), em t N2O-N / t N; 
 
FT N-N20-CO2 = Fator de transformação das emissões de N em N2O (x44/28) e das 
   emissões de N2O em CO2 (x298), resultando na multiplicação por 
   (44/28)x298.  
 

 

O IPCC (2006) recomenda que resíduos como a vinhaça, a palha da cana, a torta de 

filtro, cinzas sejam tratados como “resíduos que retornam ao solo”. Por sua vez, para 

calcular a quantidade de nitrogênio dos resíduos da lavoura (Q RL), além da 

quantidade de matéria seca depositada na lavoura, seria necessário se conhecer: i) 

seu teor de N; ii) em que frações é aplicada (acima e abaixo do solo), na fase de 

preparo inicial do solo; iii) em que fração é renovada e removida durante a 

manutenção do canavial. Ademais, de acordo com o IPCC (2006), a parcela Q RL 

também inclui as lavouras de fixação de nitrogênio (adubação verde) comumente 

empregadas pelos camponeses, consistindo no grande diferencial da iniciativa.   

 

Como não se dispõe de dados detalhados a respeito, tanto primários quanto 

secundários, e sempre lembrando que essa estimativa tem caráter indicativo e não 

determinístico, foram feitas as seguintes simplificações:  
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 desconsiderou-se o consórcio de leguminosas, que fixam o Nitrogênio no solo, 

pela inexistência de dados específicos sobre esta atividade; 

 

 desconsiderou-se a cobertura do solo, no preparo inicial, feita pelos resíduos 

retirados do solo durante a capina manual; 

 

 considerou-se apenas como resíduos a aplicação da palha da cana acima do 

solo, retirada nos quatro cortes, mas como se fosse aplicada nos 5 anos de 

ciclo, 100% renovada e 0% removida em cada ano; 

 

 1 t de cana produz cerca de 140 kg de palha (folhas secas e verdes) e pontas – 

em massa seca (BNDES e CGEE, 2008); notando que as pontas da cana são 

direcionadas à alimentação bovina, a estimativa considerou que 140 kg de 

palha e folhas fiquem no solo; 

 

 a palha da cana tem um teor de 0,5% de Nitrogênio, sendo que 1,225% do N é 

convertido em N na forma N2O, resultando em um Fator de Emissão de 0,028 

kg CO2e / kg palha seca segundo Macedo et al. (2008), ambos os cálculos 

realizados de acordo com a categoria “resíduos retornados ao solo”, definida 

pelo IPCC (2006). 

 

De modo que a presente estimativa, do ponto de vista desta parcela, será 

subestimada. Obviamente que estas simplificações não condizem com a realidade do 

experimento estudado, inclusive por diferenças edafoclimáticas, agrícolas e 

tecnológicas entre a área de estudo de Macedo et al. (2008) (São Paulo) e o sistema 

da COOPERBIO (Rio Grande do Sul). Mas o que se deseja é chegar a uma ordem de 

grandeza das emissões de N2O e esse foi o caminho adotado, dada a ausência de 

dados específicos. Estudos posteriores devem contemplar dados de medições in loco, 

para determinação de parâmetros relativos às emissões de N2O.  

 

 

a.6) Emissões indiretas de N2O do manejo da lavoura (equação A6) 

 

As emissões indiretas de N2O são decorrentes da decomposição do N volatilizado a 

partir do cultivo (NOx) e do N2O produzido em águas subterrâneas e superficiais e 

lixiviação do N com formação de NH3, segundo o IPCC (2006). Note-se que muitos 

estudos não levem em conta estes efeitos indiretos do N2O nas lavouras, em função 
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de inúmeras incertezas envolvidas nas quantificações disponíveis, que variam em 

função do tipo de biomassa cultivada, condições climáticas, conteúdo de carbono 

orgânico, manejo, pH e textura do solo (IPCC, 2006).  

 

 

Equação A6: E N2O indir = (E N2O volat + E N2O lixiv) x FT N-N20-CO2   , sendo: 
 
 
E N2O indir = Emissões indiretas de N2O do manejo da lavoura, em t CO2e / ha; 
 
E N2O volat = Emissões indiretas de N2O devido à deposição atmosférica de N 
   volatilizado do solo, em t N2O-N / ha; 
 
E N2O lixiv = Emissões indiretas de N2O devido à lixiviação resultante da aplicação 
   de N ao solo, em t N2O-N / ha; 
 
FT N-N20-CO2 = Fator de transformação das emissões de N em N2O (x44/28) e das 
   emissões de N2O em CO2 (x298), resultando na multiplicação por 
   (44/28)x298.  
 

 

A parcela das emissões indiretas de N2O relativas ao nitrogênio volatilizado (E N2O volat) 

é calculada pela equação A6.1 a seguir, considerando apenas a aplicação de 

fertilizantes orgânicos pelos camponeses.  

 

 

Equação A6.1: E N2O volat = Q N org x Frac org x FE lixiv     , sendo: 
  
 
E N2O volat = Emissões indiretas de N2O devido à lixiviação resultante da aplicação 
   de N ao solo, em t N2O-N / ha; 
 
Q N org  = Quantidade de N aplicado na lavoura na forma de fertilizante orgânico, 
   em t N/ha; 
 
Frac org  = Fração de N em fertilizante orgânico que volatiliza como NH3 e NOx, 
   em t N volatilizado / t N aplicado; 
 
FE lixiv  = Fator de emissão da deposição atmosférica de N em solos e corpos 
   aquáticos, em t N2O-N / t N volatilizado;  
 

 

A parcela das emissões indiretas de N2O relativas à lixiviação (E N2O lixiv) é calculada 

pela equação A6.2 a seguir.  
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Equação A6.2: E N2O lixiv = (Q N org + Q RL) x Frac lixiv x FE lixiv   , sendo: 
 

E N2O lixiv = Emissões indiretas de N2O devido à lixiviação resultante da aplicação 
   de N ao solo, em t N2O-N / ha; 
 
Q N org  = Quantidade de N aplicado na lavoura na forma de fertilizante orgânico, 
   em t N/ha; 
 
Q RL  = Quantidade de N nos resíduos da lavoura (acima e abaixo do solo) 
   que retornam ao solo, incluindo lavouras que fixam N, em t N / ha; 
 
Frac lixiv = Fração de todo N adicionado ao solo, ou mineralizado no solo por 
                       causa do plantio, que é perdido através da lixiviação, em t N lixiviado / t 
                     N aplicado; 
 
FE lixiv  = Fator de emissão da lixiviação de N, em t N2O-N / t N lixiviado. 
 

 

Novamente, dada a indisponibilidade de dados a respeito, a estimativa considerou 

apenas a aplicação do estrume como fertilizante orgânico e a cobertura da lavoura 

pela palha da cana. Desconsiderou-se também a possível mineralização decorrente da 

mudança do uso do solo e as lavouras que fixam N, como previsto na metodologia. 

 

 

a.7) Emissões relacionadas à fabricação de máquinas e equipamentos agrícolas 

 

Esta parcela de emissões foi estimada de acordo com Macedo et al. (2008), com base 

nas seguintes premissas: 

 

 a quantidade média de energia necessária para a fabricação de produtos 

metalúrgicos = 17,7 MJ / tonelada de equipamento, resultando em emissões de 

1,25 t CO2 / tonelada de equipamento; 

 

 a demanda de energia elétrica para a manufatura dos equipamentos foi 

desconsiderada na estimativa. 

 

Os equipamentos aqui abrangidos foram a colheitadeira mecânica (850 kg, segundo 

informação do fabricante COLHICANA) e o trator (2700 kg, segundo infomação 

fornecida pelo Sr. Roberto Carlos Lazarotto, produtor de Caiçara), que atende ao 

preparo do solo, à movimentação da colheitadeira e das caçambas (desconsideradas) 

para o corte da cana e seu transporte até a microdestilaria. Note-se que, na região, 

também é usado o carro-de-boi como transporte para a cana cortada, ou moendas 
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móveis, com o transporte apenas do caldo de cana, ambas possibilidades aqui não 

consideradas, adotando-se o trator + caçamba como modal de transporte, de acordo 

com orientação do Sr. Roberto. 

 

 

a.8) Emissões relativas ao transporte da cana da propriedade produtora até a 

microdestilaria (equação T1)    

 

As emissões do transporte da cana da propriedade até a microdestilaria são estimadas 

a partir da equação T1, considerando a quantidade de diesel (B0) consumida pelo 

trator de transporte, com 2 caçambas acopladas, na viagem de ida e de volta, 

assumindo-se que a viagem de volta à propriedade é aproveitada para o retorno da 

palha obtida, para alimentação dos animais. Assumiu-se também que o gasto de 

diesel seria o mesmo em ambos os sentidos de viagem, embora este consumo deva 

ser menor na volta. 

 

 

Equação T1: E transp cana = (Q diesel_transp x FE prod-diesel) + (Q diesel transp x FE comb-diesel), 

sendo: 

 

E transp cana = Emissões do transporte da cana para a microdestilaria,  

em t CO2e / ha; 

Q diesel_transp = Quantidade de diesel (B0) consumida no transporte rodoviário da 

   cana para a microdestilaria, incluindo a viagem de volta,  

em t de diesel/ ha; 

FE prod-diesel = Fator de emissão da produção de diesel, em t CO2e / t diesel; 

FE comb-diesel = Fator de emissão da combustão do diesel (B0) em maquinários 

 agrícolas, em t CO2e / t de diesel. 

 

Esta parcela de emissões foi estimada e adicionada às emissões da etapa agrícola da 

produção de etanol pela COOPERBIO. Note-se que considerou-se o FE da combustão 

de diesel para maquinários agrícolas, dado que o transporte da cana até a 

microdestilaria é feito pelo trator, como dito anteriormente. 
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b) Etapa Industrial: 

 

As parcelas adiante são consideradas na estimativa como as médias anuais da 

microdestilaria. 

 

 

b.1) Emissões de GEE relativas à produção dos insumos industriais usados na 

microdestilaria (equação I1) 

 

Para esta parcela de emissões de GEE, o insumo considerado foi a eletricidade da 

rede consumida na movimentação da moenda de cana, para alimentação dos 

equipamentos industriais (motor da caldeira, bomba das dornas de fermentação e 

equipamento de destilação) e do galpão da microdestilaria. Segundo a COOPERBIO, 

o consumo médio anual de energia elétrica é de 7000 KWh, valor adotado na 

estimativa, por não se dispor de informação quanto ao consumo detalhado da 

microdestilaria, sobretudo em seu pleno período de funcionamento.  

 

Como já dito anteriormente, não foram considerados os insumos para a produção de 

lenha, utilizada na alimentação da caldeira, bem como para a produção da levedura de 

fermentação e outros. 

 

 

Equação I1: E prod-ins ano = Q eletric-rede ano x FE prod-eletric-rede  , sendo: 
 
 
E prod-ins-etanol  = Emissões da produção dos principais insumos usados na produção de 
   etanol, em t CO2e  / ano; 
 
Q eletric-rede-etanol = Quantidade de eletricidade da rede utilizada na microdestilaria, em 
                        kWh  / ano; 
 
FE prod-eletric-rede = Fator de emissão da produção de eletricidade da rede,  
                        em t CO2e/ kWh. 
 

 

b.2) Emissões de GEE resultantes da queima de combustível em caldeiras para 

geração in situ de vapor e eletricidade (equação I2) 

 

O combustível utilizado para o funcionamento da caldeira é a lenha obtida das 

florestas energéticas (eucaliptais) do sistema da COOPERBIO, adotando-se como 
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consumo médio anual 250 m3, segundo informações diretas do Sr. Roberto 

Lazarotto63. Desta forma, a parcela de CO2 das emissões de GEE resultantes da 

queima da lenha é anulada pela fotossíntese (embora aqui não se levante exatamente 

o período de tempo de recuperação da lenha), sendo consideradas na estimativa 

apenas as parcelas relativas às emissões de CH4 e de N2O, indicadas pelo IPCC 

(2006). 

 

Adotou-se como valor da massa específica da lenha a média dos valores 

apresentados em EPE (2012a), para lenha residencial (300 kg / m3 estereo64, ou st) e 

lenha comercial (390 kg / m3 st), resultando em 345 kg / m3 st, por não se dispor de 

dados específicos do tipo de eucalipto utilizado na microdestilaria. Ainda segundo EPE 

(2012a), 1 tonelada de lenha equivale a 0,310 tep (tonelada equivalente de petróleo65) 

e  1 tep equivale a 41,87 x 10 -3 TJ, com base no PCI da lenha (3.100 Kcal/kg de 

lenha). Nestas condições, tem-se que 1 tonelada de lenha equivale a 12,98 x 10-3 TJ, 

para a obtenção dos fatores de emissão (default) de GEE (CH4 e N2O) indicados pelo 

IPCC (2006).  

 

 

Equação I2: E comb-lenha ano = Q lenha ano x FE comb-lenha , sendo: 

 

E comb-lenha-etanol = Emissões da combustão de lenha em boilers ou caldeiras para a 
produção de etanol, em t CO2e / ano; 
 
Q lenha-etanol = Quantidade de lenha queimada nas caldeiras para geração in situ de 
   vapor e eletricidade usados na produção de etanol, em t lenha / ano; 

 
FC t lenha – TJ = Fator de equivalência da tonelagem de cana em TJ: 12,98 x 10-3; 
 
FE comb-lenha-etanol= Fator de emissão da combustão de lenha em caldeiras,  

em t CO2e / TJ lenha; 
 

Agostinho e Ortega (2012), quando da análise do sistema integrado de produção de 

energia, alimentos e serviços ambientais (IFEES, em inglês), desconsideraram esta 

parcela na estimativa de GEE do sistema. 

 

                                                           
63

 O Sr. Roberto informou que o consumo de lenha na microdestilaria de Caiçara é muito variável, além de 
ser eventualmente complementado com sobras de serraria da região. O valor máximo de consumo, 
segundo sua experiência na unidade, é de 1,5 m

3
, por dia. Em 180 dias trabalhados, o consumo anual 

seria de, no máximo, 270 m
3
. 

64
 Unidade primária da lenha: 1 estereo (st) de lenha corresponde a 1 m

3
 de lenha empilhada, 

compreendendo a madeira propriamente dita e os espaços vazios entre as toras (Batista e Couto, 2002).  
65

 Unidade de energia definida como o calor libertado na combustão de 1 tonelada de petróleo cru 
(referência:10000 kcal/kg) (EPE, 2012a). 
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b.3) Emissões relacionadas à fabricação de máquinas e equipamentos da 

microdestilaria  

 

Esta parcela de emissões foi estimada de acordo com Macedo et al. (2008), com base 

nas seguintes premissas: 

 

 quantidade média de energia necessária para a fabricação de produtos 

metalúgicos = 17,7 MJ / tonelada de equipamento, resultando em emissões de 

1,25 t CO2 / tonelada de equipamento; 

 

 demanda de energia elétrica para a manufatura dos equipamentos, 

desconsiderada na estimativa. 

 

Os equipamentos considerados foram: a moenda (1700 kg) e as colunas de destilação 

(500 kg), segundo estimativa do produtor da COOPERBIO (Sr. Roberto), com vida útil 

média de 20 anos, período em que as emissões de GEE são distribuídas. 

 

 

b.4) Emissões relativas à construção do galpão da microdestilaria:  

 

Assim como na etapa agrícola, as emissões do transporte dos insumos do local de 

fabricação destes insumos até a microdestilaria não foram levadas em consideração, 

devido à dificuldade de obtenção dessas informações. A microdestilaria é abrigada por 

um galpão de 200 m2, com padrão de construção muito simples. Será utilizado um 

fator de 3,0 GJ / m2 de energia necessária para sua construção, resultando em 

emissões de GEE de 100,8 kg CO2 / GJ (Macedo et al., 2008), considerando uma vida 

útil de cerca de 50 anos. 

 

 

7.1.5 Fatores de Emissão e outros Parâmetros Adotados na Estimativa  

 

A adoção dos valores para os Fatores de Emissão (FE) de GEE foi baseada em 

valores default do IPCC (2006), bem como nos adotados em Macedo et al. (2008), 

Seabra e Macedo (2007) e em Carvalho (2012), optando-se quase sempre pelos 

valores maiores, uma vez que busca-se um desempenho mínimo do sistema em 

termos de emissões de GEE. 
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a) FE da Produção de diesel mineral (B0): 0,320 t CO2e / t diesel, aqui considerando 

apenas as emissões de CO2, CH4 e N2O, embora haja outros gases emitidos no 

processo de produção (Carvalho, 2012); 

 

b) FE da Combustão de Diesel B0 em Máquinas Agrícolas Móveis: 3,498 t CO2e / t 

diesel (Carvalho, 2012; default IPCC, 2006); 

 

c) FE da Produção de Cal (Dolomita, por adoção) aplicado nas Lavouras: 0,010 t 

CO2e / t de cal (Carvalho, 2012; Macedo et al., 2008);   

 

d) FE da Calagem Dolomítica dos solos: 0,4767 t CO2e / t de cal dolomítica 

(Carvalho, 2012; default IPCC, 2006); 

 

e) FE da Produção de Fosfato Natural aplicado na lavoura: como não foram 

encontradas informações relativas ao fator de emissão da produção do fosfato natural, 

assumiu-se que sejam aplicados na lavoura fertilizantes fosfatados sintéticos, 

certamente mais intensivos em emissões de GEE. Carvalho (2012) apresenta diversos 

valores de FE da produção de fertilizantes fosfatados sintéticos, encontrados na 

literatura, com tipos nem sempre especificados e com FE bastante diferentes entre si, 

adotando no estudo o valor médio de 0,333 t CO2e / t P2O5, valor este também 

adotado na presente estimativa. 

 

f) FE da deposição na atmosfera de N volatilizado e N lixiviado: 

 

Para as frações de N que se volatiliza como NH3 e NOx, a fração do N perdido por 

lixiviação, bem como os fatores de emissão da deposição de N volatilizado e da 

lixiviação, são usados fatores default do IPCC (2006), como em Carvalho (2012), quais 

sejam: 

 

Frac volt (t N volatilizado/t N aplicado)  = 0,200  
 
Frac lixiv (t N lixiviado/t N aplicado)   = 0,300  
 
FE vol (t N2O-N/t N volatilizado)   = 0,0100  
 
FE lixiv (t N2O-N/t N lixiviado)    = 0,0075 
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g) FE da Geração de Eletricidade da Rede no Brasil: 0,0358 kg de CO2 / kWh 

(Carvalho, 2012), notando que o valor corresponde à média dos valores anuais 

apresentados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) para o período de 2006 a 

2011, para elaboração de inventários de emissões. 

 

h) FE da fabricação dos equipamentos da microdestilaria: 1,25 t CO2 / t de 

equipamento (Macedo et al., 2008). 

 

i) FE da combustão da lenha na microdestilaria, para produção de vapor na 

caldeira: segundo o IPCC (2006), os fatores de emissões recomendados, com base no 

PCI da lenha (adotados na estimativa), são: 

 

Emissões de CH4: 30 Kg CH4/TJ lenha 

Emissões de N2O: 4 kg N2O / TJ lenha 

 

 

7.1.6 Balanço de Emissões do Sistema 

 

Apresenta-se a seguir a estimativa das emissões totais de GEE, relativas às etapas 

agrícola (em tCO2e/ha plantado, no ciclo total de 6 anos) e industrial (em tCO2e/ano) 

da produção de etanol hidratado do sistema estudado. Posteriormente, para a 

obtenção das emissões totais anuais, as emissões da fase agrícola serão distribuídas 

nos 6 anos, considerando-se os 26 ha de cana plantada. As emissões da etapa 

agrícola são então somadas às da etapa industrial, chegando-se a uma média das 

emissões de GEE totais anuais (tCO2e/ano). A grande maioria de informações foram 

obtidas junto aos técnicos ou ao produtor da COOPERBIO, sendo, no entanto, muitas 

vezes, utilizados dados e informações da literatura como complementação.  

 

 

a) Etapa Agrícola: 

 

A alimentação de cana para a microdestilaria de 600 L/dia é feita pelo seu cultivo em 

26 ha de terra, com 13 famílias produzindo cana em 2 ha de suas propriedades, 

assumindo-se por simplificação que toda a cana plantada é colhida, o que em geral 

não acontece, como discutido em Fargione et al. (2010). 
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A Tabela 7.1 apresenta as quantidades de insumos agrícolas para a produção de 

cana, em seu ciclo completo. Relembrando, a cana é produzida em um ciclo de 6 

anos, com 5 cortes (Ano 1 a 5), 4 tratamentos de soqueira e 1 preparo inicial da terra 

(Ano 0), não tendo sido aqui computada a reforma do canavial.  

 

O preparo inicial da terra é feito com o auxílio de trator (75 CV), com consumo de 5 

litros de diesel por hora trabalhada. As operações de aragem, gradagem, distribuição 

de calcário, fertilizante orgânico (esterco) e de mudas gastam em média 7,5 horas de 

trabalho por ha. Considerando a densidade do diesel (B0) igual a 0,85 kg/L, gasta-se 

em média, nesta etapa, 32 kg de diesel por ha (ou 0,032 t diesel/ha).  

 

As operações de sulcamento e cobertura das mudas, bem como os 4 tratos culturais 

anuais (incluindo a distribuição de esterco após cada corte) e capinas são feitos 

manualmente, ou com auxílio de carro de boi, não consumindo diesel para tal. As 

emissões para a fabricação do carro de boi foram desconsideradas da estimativa. 

 

Os 5 cortes de cana são feitos pela colheitadeira mecanizada, tracionada  pelo trator e 

caçambas atreladas. O tempo de corte e carregamento da cana é estimado em 6 

horas por ha. Assim, o consumo de diesel em cada corte (anual) é de 30 L/ha e de 150 

L/ha, nos 5 cortes (ou 5 anos), resultando em um total de cerca de 127,5 kg de diesel, 

por ha (ou 0,128 t diesel/ha). 

 

O transporte da cana até a microdestilaria é feito pelo trator e 2 caçambas. Cada 

caçamba possui uma capacidade de carregar de 2 a 2,5 t de cana, aqui sendo 

adotado o valor de 2 t cana por caçamba. O tempo médio de percurso das 

propriedades até a microdestilaria é de 1 a 1,5 hora, sendo aqui adotado o valor de 1,5 

hora. Considerando a produtividade média de 70 tc/ha, a alimentação diária de cana 

na microdestilaria (em 180 dias) é de 10 tc/dia (ou 1800 tc/ano). Nestas condições, 

são necessárias em média 5 viagens totais (ida e volta) por dia, resultando em 15 

horas de trabalho do trator e 75 litros de diesel, por dia. Com 180 dias de trabalho e 5 

cortes anuais, chega-se a um total de 33.750 litros de diesel no ciclo completo, ou 1,10 

t de diesel por ha. Note-se que as caçambas seguem para a microdestilaria com a 

cana cortada e retornam às propriedades com o bagaço obtido, para alimentação de 

animais, consumindo menos diesel, o que não foi considerado.  Também não foi 

considerado o arredondamento para mais do número decimal de viagens, embora esta 

simplificação não condiga com a realidade. 
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Com estas informações e outras a serem apresentadas no decorrer do texto, segue a 

estimativa das parcelas de emissões consideradas para as etapas agrícola e 

industrial, à luz da metodologia anteriormente apresentada.  

 

 

Tabela 7.1: Quantidade Insumos Agrícolas Utilizados no Sistema  
 

INSUMO (*) UNID. QUANT. 

1. Preparo Inicial (cana planta,1x) 

Mudas t/ha 11 

Calcário t/ha 1 

Fosfato Natural t/ha 1,5 

Fertil. Org. t/ha 2 

Diesel (B0) t/ha 0,032 

2. Corte da Cana (5x) 

Diesel (B0) t/ha 0,128 

3. Tratamento (cana soca, 4x) 

Adubo verde t/ha 0,240 

Fert. Org. t/ha 4 

4. Transporte da Cana (5x) 

Diesel (B0) t/ha 1,10 

 (*) Ciclo completo de 6 anos. 

Fonte: COOPERBIO (2012) 

 

 

a.1) Emissões de GEE da produção de insumos agrícolas: 

 

Como já apresentado, foram desconsideradas as emissões de GEE para a produção 

de mudas (cana e adubação verde, ou consórcios) e esterco; também o fosfato natural 

foi considerado como sintético para a definição de seu fator de emissão. 

 

A Tabela 7.2 resume os insumos considerados nesta parcela de emissões, suas 

respectivas quantidades, fatores de emissão e contribuição de emissões, calculadas 

de acordo com a Eq. A1 da metodologia. 

 

Observa-se que as emissões relativas à aplicação de fosfato são muito superiores aos 

outros insumos, pelo uso de fator de emissão de fosfato sintético, e não natural, o que 

deverá ser revisto em outros estudos. 
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Tabela 7.2: Insumos Agrícolas e Emissões de GEE para a sua Produção  
 

INSUMO UNID. QUANT. 
FE 

(t CO2e / t insumo) 
EMISSÕES 
(t CO2e / ha) 

1. Ano 0 (cana planta) 

     Calcário Dolomítico t/ha 1 0,010 0.010 

     Fosfato Natural t/ha 1,5 0,333 0,500 

     Diesel - Preparo inicial t/ha 0,032 0,320 0,010 

2. Ano 1 a Ano 5 (cana soca) 

     Diesel - Corte+Carreg t/ha 0,128 0,320 0.041 

     Diesel - Transporte t/ha 1,10 0,320 0,352 

Emissões Totais 0,913 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

a.2) Emissões de GEE da combustão do diesel nas Máquinas Agrícolas: 

 

Considerando-se que o preparo inicial da terra, o corte da cana e seu transporte até a 

microdestilaria são feitos com o uso do trator agrícola, o fator de emissão considerado 

na estimativa para a combustão do diesel foi o referente à “máquinas agrícolas 

móveis”, recomendado como default pelo IPCC (2006), qual seja: 3,498 t CO2e/t 

diesel. Para o caso de “transportes rodoviários”, este fator cairia para 3,194 tCO2e/t 

diesel (IPCC, 2006). No entanto, a adoção parece mais adequada à realidade das 

estradas, em geral não pavimentadas, das áreas rurais. 

 

A Tabela 7.3 apresenta as emissões totais relativas à combustão do diesel (B0) para a  

movimentação do trator em todas as suas operações, calculadas de acordo com a 

equação A2 da metodologia. 

 

Neste caso, nota-se que as emissões pela queima do diesel no transporte transporte 

são altíssimas, em relação aos outros usos, demonstrando a ineficiência do sistema 

adotado.  
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Tabela 7.3: Emissões Resultantes da Combustão do Diesel (B0)  
 

INSUMO UNID. QUANT. 
FE 

(t CO2e / t insumo) 
EMISSÕES 
(t CO2e / ha) 

1. Ano 0 (cana planta) 

     Diesel - Preparo Inicial t/ha 0,032 3,498 0,112 

2. Ano 1 a Ano 5 (cana soca) 

     Diesel - Corte+Carreg t/ha 0,128 3,498 0,448 

     Diesel - Transporte t/ha 1,100 3,498 3,848 

Emissões Totais  4,408 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

a.3) Emissões de GEE resultantes da aplicação de cal ao solo: 

 

A Tabela 7.4 apresenta a quantidade de cal aplicada ao solo, o fator de emissão de 

CO2 da calagem e as emissões totais de GEE (apenas CO2) dela resultantes, de 

acordo com a equação A3 da metodologia apresentada. 

 

Tabela 7.4: Emissões Resultantes da Calagem do Solo 

 

INSUMO UNID. QUANT. 
FE 

(t CO2e / t cal) 
Emissões Totais 

(t CO2e / ha) 

Cal Dolomítica t/ha 1 0,4767   0,477   

Fonte: Elaboração própria 

 

 

a.4) Emissões de N2O resultantes da aplicação de fertilizantes nitrogenados 

orgânicos ao solo:  

 

Para esta parcela de emissões, é preciso, inicialmente, calcular a quantidade de 

Nitrogênio (N) aplicado na lavoura (em t N/ha), sob forma de fertilizante orgânico, ou 

esterco bovino, neste caso. A quantidade total de esterco bovino aplicado ao solo, nos 

5 anos, é de 6 t esterco/ha, assumindo-se que o esterco possui 1,4% de N em sua 

composição (fração em peso) e que 1,425% do N nele contido seja convertido em N 

sob a forma de N2O. Efetuando-se os cálculos, chega-se a uma quantidade de 0,0012 

t N/ha (valor a ser utilizado adiante). Segundo o IPCC (2006), o fator de emissão para 

as emissões diretas de óxido nitroso, relativas a entradas de N é de 0,01 t N2O / t N. 

Aplicando-se o fator de transformação de N2O em CO2e, como apresentado na 

equação A4 da metodologia, chega-se a um valor de emissões totais  de cerca de 

0,00562 t CO2e / ha (~0,006 t CO2e / ha).  
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a.5) Emissões diretas de N2O resultantes do manejo da lavoura: 

 

Como já mencionado, considerou-se apenas a palha seca da cana como “resíduo que 

retorna ao solo”, usada como cobertura durante 5 anos (Ano 0 ao Ano 4) de manejo, 

ou seja, apenas acima do solo. 

 

Segundo BNDES e CGEE (2008), cada tonelada de cana produz cerca de 140 kg de 

palha e pontas, porém, como já comentado, aqui assumiu-se apenas a produção de 

140 kg apenas de palha. Considerando a produtividade da cana de 70 t/ha, a 

quantidade de palha produzida em 5 anos é de 49 t de palha /ha (ou 49.000 kg/ha). 

Como em Macedo et al. (2008), assumiu-se também que a palha possui um teor de 

0,5% de N (% em peso), sendo que 1,225% deste N é convertido em N2O. Assim, 

chega-se a um total de 3kg N/ha (ou 0,003 tN/ha, valor a ser aplicado a seguir), bem 

como em um fator de emissão de N2O da palha de 0,028 kg CO2e / kg palha seca 

(estimado com base no IPCC, 2006, dentro da categoria “resíduos que retornam ao 

solo). As emissões totais assim obtidas (vide equação A5 da metodologia) são de 

1,372 t CO2e / ha.  

 

 

a.6) Emissões indiretas de N2O resultantes do manejo da lavoura: 

 

Esta parcela de emissões (vide equação A6) resulta da soma de emissões relativas ao 

processo de volatilização (ou deposição atmosférica do N volatilizado do solo, 

equação A6.1) e de lixiviação do N (equação A6.2). Foi considerada apenas a ação do 

esterco e da palha, nestes processos indiretos. 

 

Para a parcela referente à volatilização, considerou-se que o esterco (0,0012 t N/ha) e 

a palha (0,003 tN/ha), juntos, adicionem 0,0042 t N/ha ao solo. Aplicando-se a 

equação A6.1, com frações de volatilização e fatores de emissão default do IPCC 

(2006), anteriormente apresentados, chega-se a um valor de 8,4 x 10-6 t N20/ha. Da 

mesma forma, para a parcela relativa à lixiviação, aplicando-se a equação A6.2, com 

frações de lixiviação e fatores de emissão default do IPCC (2006), chega-se a um 

valor de 9,5 x 10-6 tN20/ha. Assim, fazendo a equivalência em CO2, chega-se a um 

total de 0,008 t CO2e/ha.  
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a.7) Emissões de GEE relativas à fabricação de máquinas e equipamentos 
agrícolas: 
 
 
Esta parcela será estimada com base no fator de emissão de 1,25 t CO2 / tonelada de 

equipamento, usado para máquinas e equipamentos da microdestilaria em Macedo et 

al. (2008), distribuindo-se as emissões resultantes no período de vida útil dos 

equipamentos. Considerou-se na estimativa apenas o trator agrícola (2.700 kg, 

segundo Sr. Roberto, produtor da COOPERBIO) e a Colheitadeira Mecânica (850 Kg, 

segundo informações do fabricante COLHICANA (2013). Efetuando-se os cálculos, 

tem-se que as emissões de GEE resultantes são 4,44 t CO2e. Adotando-se por 

simplificação 10 anos como vida útil para ambos os equipamentos, chega-se a 0,444 t 

CO2e distribuídos. Os equipamentos atendem a 26 ha de terra e, considerando o ciclo 

total de 6 anos, chega-se a 0,103 t CO2 e/ha. 

 

 

a.8) Emissões de GEE totais da etapa agrícola: 

 

Somando-se as parcelas anteriormente calculadas, estima-se que as emissões totais 

de GEE da etapa agrícola do sistema estudado por hectare de cana, considerando-se 

o ciclo de 6 anos, é de 7,287 t CO2e/ha. Portanto, as emissões de GEE médias anuais 

totais da etapa agrícola, para os 26 ha de terra, são estimadas em 31,577 t CO2e, 

como resumido na Tabela 7.5 .  

 

 

Tabela 7.5: Emissões de GEE Totais da Etapa Agrícola 

 

PARCELA UNID. EMISSÕES 

1. Produção de insumos agrícolas t CO2e/ha 0,913 

2. Combustão do diesel (B0) nas Máquinas Agrícolas t CO2e/ha 4,408 

3. Aplicação de cal ao solo t CO2e/ha 0,477   

4. Emissões de N2O - aplic. fertiliz. nitrog. org. ao solo t CO2e/ha 0,006 

5. Emissões diretas de N2O - manejo da lavoura t CO2e/ha 1,372 

6. Emissões indiretas de N2O - manejo da lavoura t CO2e/ha 0,008 

7. Fabricação de máq. / equip. agrícolas t CO2e/ha 0,103 

8. Emissões Totais (nos 6 anos) (soma das parcelas acima) t CO2e/ha 7,287   

   

9. Emissões Totais (média anual) t CO2e/ano 31,577 

Fonte: Elaboração própria 
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Os valores acima apresentados serão comparados com outros estudos e discutidos 

posteriormente. 

 

b) Etapa Industrial: 

 

A energia elétrica da rede é usada na microdestilaria (600 L/dia) para movimentação 

da moenda de cana, alimentação dos equipamentos industriais e do galpão. Assumiu-

se como consumo médio anual de eletricidade 7.000 kWh/ano. O vapor para o 

processo é produzido pela lenha produzida nas propriedades de camponeses. 

Segundo informações de produtor da COOPERBIO (Sr. Roberto), gasta-se no máximo 

1,5 m3 de lenha por dia. Lembrando que são necessários 180 dias no ano para a 

produção de etanol, na microdestilaria, adotou-se nesta estimativa 250 m3 como valor 

de consumo anual de lenha, por ano. 

 

A seguir são apresentadas as parcelas de emissões de GEE consideradas nesta 

etapa da estimativa, calculadas segundo a metodologia apresentada. 

 

 

b.1) Emissões de GEE resultantes da produção de insumos industriais: 

 

Como mencionado anteriormente, considerou-se como insumo industrial apenas a 

eletricidade da rede consumida na microdestilaria (7.000 kWh/ano). Aplicando-se a 

equação I1 da metodologia, com fator de emissão da geração de energia da rede igual 

a 0,0358 kg CO2/kWh gerado, chega-se ao valor de emissões relativas à produção de 

energia consumida na microdestilaria de 0,250 t CO2e/ano. 

 

 

b.2) Emissões de GEE resultantes da queima de combustível em caldeiras para 

geração de vapor e eletricidade na microdestilaria: 

 

A quantidade de lenha utilizada na microdestilaria é de 250 m3/ano. Adotando-se uma 

densidade média da lenha de 345 kg/m3 st (EPE, 2012a), são usadas então 86 t de 

lenha por ano, que equivalem a 27 tep/ano, ou 1,13 TJ/ano, também segundo EPE 

(2012a). Aplicando-se a equação I2 e considerando os fatores de emissão de CO2 e 

NH4 indicados pelo IPCC (2006) (30 kg CH4/TJ e 4 kg N2O/TJ, respectivamente), 

chega-se ao valor de 2,195 tCO2e/ano.  
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b.3) Emissões relativas à fabricação de máquinas e equipamentos:  

 

Os equipamentos considerados nesta parcela são a moenda de cana (1700 kg) e as 

colunas de destilação (500 kg), com valor de massas obtidos junto à COOPERBIO (Sr. 

Roberto). Assumindo-se como fator de emissão para a fabricação destes 

equipamentos 1,25 t CO2e / t equipamento (Macedo et al., 2008), bem como uma vida 

útil média de 20 anos para os mesmos, chega-se a um valor de emissões de 0,138 t 

CO2e/ano.  

 

 

b.4) Emissões relativas à construção do galpão da microdestilaria: 

 

O galpão que abriga a microdestilaria possui 200 m2. Considerando a quantidade 

média de energia (3,0 GJ/m2) e o fator de emissões (100,8 kgCO2/GJ) adotados por 

Macedo et al. (2008), bem como uma vida útil média do galpão de 50 anos, chega-se 

ao total de 1,209 tCO2e/ano. 

 

 

b.5) Emissões de GEE totais da etapa industrial: 

 

Somando-se as parcelas anteriormente calculadas, estima-se que a média das 

emissões totais de GEE da etapa industrial do sistema estudado, por ano, seja de 

3,793 tCO2e / ano, como resumido na Tabela 7.6 . 

 

 

Tabela 7.6: Emissões de GEE Totais da Etapa Industrial 

 

PARCELA UNID. EMISSÕES 

1. Produção de insumos industriais tCO2e/ano 0,250 

2. Queima de combustível em caldeiras para geração de vapor e 
eletricidade 

tCO2e/ano 2,195 

3. Fabricação de máquinas e equipamentos tCO2e/ano 0,138 

4. Construção do galpão da microdestilaria tCO2e/ano 1,209 

5. Emissões totais (média anual) (soma das parcelas acima) tCO2e/ano 3,792 

Fonte: Elaboração própria 
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c) Emissões Totais: 

 

A Tabela 7.7 apresenta o resumo das emissões médias de GEE totais, por ano, do 

sistema da COOPERBIO, estimados com base na metodologia e nas considerações 

anteriormente apresentadas. Os resultados desta estimativa serão discutidos a seguir. 

 

Tabela 7.7: Emissões Totais de GEE do Sistema de Produção de  

Etanol Hidratado da COOPERBIO 

 

ETAPA UNID EMISSÕES (*) 

1. Etapa Agrícola tCO2e/ano 31,577 

2. Etapa Industrial tCO2e/ano  3,792 

3. Emissões Totais tCO2e/ano 35,369 

(*) médias anuais 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

7.1.7 Discussão dos Resultados 

 

Com base nos resultados obtidos, apresentam-se a seguir pontos assumidos como 

relevantes para discussão. 

 

a) Participação da Etapa Agrícola x Etapa Industrial nas emissões de GEE 

 

A Figura 7.2 apresenta as participações (%) das etapas agrícola e industrial nas 

emissões totais do sistema estudado.  

 
          Fonte: Elaboração Própria 
 

Figura 7.2: Balanço de Emissões de GEE do Sistema –  

Participação (%) das Etapas Agrícola e Industrial 
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Em termos de participação nas emissões totais de GEE, a etapa agrícola da produção 

de etanol hidratado da COOPERBIO é a responsável pela maior parcela de emissões 

do sistema estudado (89%, contra 11% da etapa industrial), como já atestado por 

diversos outros estudos. Macedo et al. (2008) chegaram a 94% (etapa agrícola) e 6% 

(etapa industrial), para a produção convencional de etanol (São Paulo). Seabra e 

Macedo (2007) (cana orgânica da Usina de São Francisco) apresentam 97% (etapa 

agrícola) e 3% (etapa industrial).  

 

Como alguns dos fatores de emissões utilizados para a etapa industrial foram 

superestimados (construções e equipamentos), para o caso estudado, assim como 

foram desconsideradas parcelas de emissões da etapa agrícola, pode-se dizer que a 

contribuição (%) das emissões da etapa agrícola, nas emissões totais, deve ser algo 

superior ao valor encontrado, o que confere uma certa consistência à estimativa, que, 

no entanto, deverá ser confirmada em estudos posteriores. 

 

b) Emissões de GEE totais do Sistema 

 

A Figura 7.3 apresenta a contribuição de cada fonte emissora de GEE no balanço de 

emissões do sistema. 

 

Inicialmente, é preciso mencionar que as comparações entre emissões de GEE de 

sistemas devem, minimamente, ser feitas a partir de uma mesma unidade funcional, 

para trazerem consistência e sentido às análises (emissões de GEE totais por ha 

plantado, ou por tonelada de cana obtida, ou por metro cúbico de etanol produzido, 

como exemplos). Esta é uma primeira dificuldade, já que os estudos disponíveis, 

tomados para reflexão, possuem diferentes parâmetros técnicos de produção (área de 

cana plantada, produtividade da cana, rendimento de etanol, condições 

edafoclimáticas, dentre outros) e metodologias adotadas, o que pode resultar em 

distorsões nas avaliações comparativas. As emissões de GEE por ha de terra 

plantada (unidade adotada) parecem ser as mais indicadas para a comparação com a 

grande escala de produção, não só pelas grandes diferenças entre parâmetros 

técnicos, mas também em função de todos os problemas ambientais e sociais da 

competição por terras entre a produção de biocombustíveis de 1ª geração e a de 

alimentos. 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 7.3: Balanço de Emissões de GEE do Sistema –  

Participação (%) das Fontes Emissoras 

 

 

A título de ilustração, toma-se o total de emissões estimado por Agostinho e Ortega 

(2012) para o IFEES (Sistema Integrado de Produção de Alimentos, Energia e 

Serviços Ecossistêmicos, em português), o qual possui grande semelhança 

(parâmetros, concepção e finalidade) com o sistema estudado, embora esteja situado 

em São Paulo. Os principais parâmetros dos IFEES apresentados neste trabalho são: 

3 sistemas, cada um com 2 ha de cana plantada, com produtividade de 65 tc/ha, 

consumo anual de diesel de 40.82 L/ha, produção de etanol de 65 L/dia (cerca de 130 

dias de trabalho no ano, perfazendo 8.450 L/ano), em uma área total de 35 ha, com 

produção anual de cerca de 4,8 t de alimentos (grãos, vegetais, frutas, café, carne e 

leite), 0,6 t de lenha e 4,8 t de esterco. A abordagem aplicada à estimativa é a de 

Jensen et al (1997), citada pelos autores e não aprofundada para a realização do 

presente trabalho. Nestas condições, os IFFES lançam 1600 kgCO2e/ha, por ano, 

tendo sido consideradas apenas a energia para a produção de todos os materiais 

(equipamentos e máquinas) do sistema, bem como a combustão do diesel em 

máquinas. Ou seja, não foram computadas, por exemplo, as emissões relativas ao 
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manejo do solo (com a aplicação de esterco como fertilizante) e da combustão da 

lenha na microdestilaria, parcelas significativas de emissões.  

 

Por outro lado, Agostinho e Ortega (2012) também apresentam como emissões totais 

do sistema convencional o valor de 14.000 kgCO2e/ha, por ano, considerando as 

mesmas fontes de emissões acima mencionadas e com praticamente os mesmos 

parâmetros técnicos considerados em Macedo et al. (2008): 31.000 ha de cana 

plantada, produtividade agrícola de 87 tc/ha, rendimento de etanol de 86,3 L/tc e 

consumo de diesel de 230 L/ha.  

 

Segundo o estudo de Macedo et al. (2008), as emissões totais da produção de etanol 

(anidro + hidratado) da cana convencional somam 853 kg CO2e/m3 de etanol, por ano. 

Com os parâmetros técnicos utilizados neste estudo (86,3 L/tc e 87,1 tc/ha), chega-se 

a 6.412 kg CO2e/ha, considerando as emissões do solo e das queimadas, menos da 

metade do valor estimado por Agostinho e Ortega (2012). A diferença entre os 

resultados deve-se à adoção de diferentes metodologias de cálculo e, provavelmente, 

à aplicação de diferentes fatores de emissão. 

 

Seabra e Macedo (2007) chegaram a um total de 35,19 kgCO2e/tc, por ano, para a 

Usina de São Francisco (cana orgânica). Assumindo-se que a produtividade da cana 

da usina é de 85 tc/ha (dado não informado diretamente no estudo), resultaria em 

cerca de 3.062 kg CO2e/ha, significativamente inferior em relação à cana convencional 

(Macedo et al., 2008), pois não há queimadas e nem aplicação de fertilizantes 

nitrogenados sintéticos na lavoura. 

 

O Sistema da COOPERBIO, segundo a estimativa realizada, lança 1.360 kg CO2e/ha, 

por ano (35,369 tCO2e/ano, para 26 ha de cana plantada), mesmo considerando 

muitas parcelas não computadas em Agostinho e Ortega (2012), como o manejo do 

solo, a aplicação de esterco na lavoura, a queima de lenha nas caldeiras, a energia 

elétrica consumida na microdestilaria e a construção do galpão. Ou seja, as emissões 

dos IFEES não seriam adequadas para uma comparação. Ademais, a estimativa 

seguiu metodologia semelhante à de Macedo et al. (2008) e à de Seabra e Macedo 

(2007), portanto os resultados obtidos serão comparados com estes dois estudos, 

tomando-se apenas as emissões por ha de terra. 

 

A Tabela 7.8 apresenta o resumo destes resultados. Note-se que, apesar da 

estimativa realizada ter sido subestimada, em alguns pontos, e superestimada em 
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outros, as emissões totais finais, por hectare de terra cultivada pela COOPERBIO para 

a produção de etanol, são cerca de cinco vezes menores do que a do sistema 

convencional de produção, como esperado. 

 

 

Tabela 7.8: Balanço de Emissões do Sistema -  

Comparações com outros Estudos 

 

 Macedo et al. 
(2008) 

(cana convencional) 

Seabra e Macedo 
(2007) 

(cana orgânica) 

Sistema da 
COOPERBIO 

Emissões Totais 
Anuais (kg CO2e/ha) 

6.412 3.062 1.360 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Estudos futuros devem contemplar uma análise de sensibilidade para melhor 

compreensão de como as diversas considerações e a adoção de determinados 

parâmetros afetaram os resultados finais. 

 

c) Consumo de diesel (B0) na etapa agrícola 

 

O uso do diesel (etapa agrícola, incluindo o transporte) no sistema da COOPERBIO 

corresponde à maior parcela das emissões totais, sendo 47% referente ao transporte 

da cana das propriedades até a microdestilaria e os restantes para o preparo inicial e 

para os 5 cortes da cana (+ carregamento). As emissões resultantes do diesel 

(produção e uso) se sobressaem no balanço geral, já que não há queimadas e nem 

aplicação de fertilizantes sintéticos. Ademais, além de ter sido considerado o diesel B0 

como combustível, foi utilizado um fator de emissão na estimativa desta parcela 

referente à “combustão em máquinas agrícolas”, mais adequado à realidade das 

estradas da região, em geral não pavimentadas e precariamente mantidas, resultando 

em maiores emissões.  

 

A Tabela 7.9 apresenta uma comparação entre as parcelas do consumo de diesel do 

sistema estudado e da produção convencional. 

 

Para a cana convencional (parâmetros adotados em Macedo et al., 2008), 31% do 

consumo total de diesel, por ano, corresponde às operações agrícolas (111,7 L/ha), 

40% ao corte (91,4 L/ha, 50% mecanizado), carregamento (14,2 L/ha, apenas no corte 



166 
 

manual) e transporte (32,7 L/ha) e 29% a atividades não relacionadas à produção de 

etanol ou não identificadas (67 L/ha) (CGEE, 2012). 

 

Tabela 7.9: Participações (%) do Consumo de diesel - 

Sistema Convencional x Sistema da COOPERBIO 

 

Consumo de diesel 
L.ha-1.ano-1 

Preparo do 
Solo 

Corte + Carregamento + 
Transporte 

Outras 
operações 

Macedo et al. (2008) 31% 40% 29% 

Sistema da 
COOPERBIO 

3% 97% --- 

Fonte: Elaboração própria e CGEE (2012) 

 

 

Para o sistema da COOPERBIO, as parcelas estimadas foram cerca de 3% (6 L/ha) 

para as operações agrícolas, 10% para o corte e carregamento (25 L/ha) e 87% para o 

transporte (216 L/ha), totalizando uma média de 247 L/ha, por ano, valor maior do que 

a média de consumo das máquinas e equipamentos das usinas contempladas por 

Macedo et al. (2008) (230 L/ha). 

 

Obviamente que o transporte da cana (trator agrícola + 2 caçambas, com 4 t de cana, 

por viagem), além de tomar muito tempo e desgastar os agricultores responsáveis pela 

operação, é muito pouco eficiente em termos de consumo de combustível, se 

comparado, por exemplo com um caminhão simples, usado na produção convencional 

(consumo específico de 0.030 L.Mg-1.km-1, para uma carga de 15 Mg, segundo CGEE, 

2012). Portanto, a eficiência do modal de transporte do sistema estudado deve ser 

otimizada, reduzindo a sua contribuição nas emissões totais, bem como melhorando 

sobremaneira o balanço energético do sistema.  

 

d) Manejo do solo:  

 

Com relação às emissões de GEE resultantes do manejo do solo do sistema do 

sistema estudado, apresentado na Figura 7.3 (cerca de 17,1% das emissões totais, 

contra cerca de 36,5% do sistema convencional, segundo dados de Macedo et al., 

2008), estudos posteriores devem considerar o fator de emissão específico para a 

aplicação de fosfato natural na lavoura (e não sintético, como foi adotado, resultando 

em emissões muito altas em relação aos outros insumos) e, sobretudo, a adubação 
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verde e consórcios alimentares, diferencial significativo, econômico e ambiental, da 

pequena escala. 

 

e) Etapa Industrial  

 

Também neste caso, ressalta-se que os fatores de emissão utilizados na estimativa, 

obtidos basicamente de Macedo et al. (2008), não condizem com a realidade da 

microdestilaria (padrão de construção e equipamentos). Outros estudos devem utilizar 

fatores mais adequados, o que deverá reduzir ainda mais as emissões de GEE totais 

do sistema. 

 

 

7.2 Outros Indicadores de Desempenho Ambiental do Sistema  

 

A princípio, a grande maioria dos impactos ambientais observados na produção em 

grande escala de etanol são evitados nas unidades de pequena escala, obviamente 

desde que estas sejam disseminadas de forma planejada, de acordo com as 

especificidades edafoclimáticas e hídricas da região de implementação (Maroun e 

Rovere, 2014).  

 

Porém, o que se pretende nesse trabalho não é a simples comparação entre os 

modelos de pequena e grande escala de produção de etanol. A idéia norteadora é a 

de avaliar se o sistema estudado seria mais adequado ao desenvolvimento rural 

sustentável do Rio Grande do Sul, em relação ao modelo hegemônico de grande 

escala do país, dadas as condições socioculturais e ambientais da região em que se 

aventa a disseminação do sistema.  

 

Segundo Mayer et al. (2013), as áreas do RS propícias ao cultivo da cana-de-açúcar 

(vide áreas em marrom da Figura 7.4) caracterizam-se por um relevo acentuado, com 

predominância de atividades agropecuárias em pequenas propriedades camponesas, 

recomendando que a disseminação da produção de cana no estado seja feita em 

sistema de pequena escala, adequado a esta conformação sociocultural, o que vem 

ao encontro da visão da EMATER/RS (2012). 

 

Além da expressiva redução de emissões de GEE propiciada pela adoção do sistema 

da COPPERBIO, é preciso ainda explorar outros benefícios ambientais que a sua 

disseminação traria para a zona rural do Rio Grande do Sul, em contraponto com a 
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possibilidade da disseminação da grande escala de produção de etanol, dentro do 

estado.  

 

 

            Fonte: Adaptado de EMBRAPA, 2009 

 

Figura 7.4: Localização das áreas aptas à cana-de-açúcar do RS –  

Área de disseminação inicial do sistema 

 

Portanto, esta análise será feita da seguinte forma: i) inicialmente será apresentado 

um breve panorama da bacia hidrográfica do Rio Grande do Sul, a bacia da “Várzea” 

(vide Figura 7.4), recorte territorial onde se encontram quase todos os municípios que 



169 
 

sediam as microdestilarias implantadas pela COOPERBIO e onde também se aventa a 

possibilidade da disseminação inicial66 do sistema; ii) em seguida, serão apresentadas 

as vantagens e desvantagens do sistema estudado, com base na realidade ambiental 

da região onde sua disseminação é aventada e considerando os pontos críticos 

relativos à sustentabilidade ambiental do modelo hegemônico de produção de etanol 

no Brasil67; iii) por fim, serão apresentados alguns riscos e oportunidades, ambos não 

exaustivos, da eventual disseminação dos sistemas.  

 

 

7.2.1 Breve panorama da região da bacia hidrográfica da Várzea 

 

a) Bacias hidrográficas críticas do Rio Grande do Sul 

 

As bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul (vide Figura 7.5) se agrupam por três 

regiões hidrográficas, quais sejam: a do rio Uruguai (que coincide com a região 

hidrográfica nacional Uruguai), a do Guaíba e a do Litoral (ambas incluídas na região 

hidrográfica nacional Atlântico Sul) (SEMA-RS, 2010). A Lei Estadual no 10.350 de 30 

de dezembro de 1994 instituiu o Sistema Estadual de Recursos Hídricos do RS, 

estabelecendo, para cada bacia do Estado, a formação de um comitê de 

gerenciamento, os chamados  “comitês de bacia”. A Companhia Riograndense de 

Saneamento (CORSAN) administra os sistemas de água de 63% das sedes 

municipais do Estado. Em termos de oferta-demanda de água nas regiões urbanas 

(ano base: 2015), 63% das sedes do estado possuem abastecimento satisfatório, 32% 

requerem ampliação do sistema existente e 5% requerem novo manancial (ANA, 

2010). 

 

Em termos gerais de demanda x disponibilidade de água, as bacias hidrográficas do 

estado consideradas críticas (demanda muito próxima da disponibilidade68) são as 

bacias do rio dos Sinos (da região hidrográfica do Guaíba) e do rio Santa Maria (da 

região hidrográfica do Uruguai) (SEMA-RS, 2010). Note-se que, segundo relatório da 

                                                           
66

 Os problemas ambientais de toda a bacia do Uruguai foram agravados por políticas agrícolas que 
estimularam culturas extensivas, expandidas em áreas impróprias (Missio, 2003).  Estudos posteriores 
devem explorar as outras áreas propícias à cultura da cana, dentro do RS, para conclusões mais 
abrangentes. 
67

 Sempre lembrando que não se pode generalizar resultados, em função da heterogeneidade das 
condições de produção, entre e dentro das regiões produtoras de etanol do país (Walter et al., 2011). 
68

 Ou criticidade quantitativa, que representa a relação entre a demanda consuntiva (vazão de retirada) e 
a disponibilidade hídrica dos rios, segundo ANA (2013). Em termos de criticidade qualitativa (relação entre 
a carga orgânica lançada e a capacidade de assimilação dos corpos hídricos, considerando a 
dlsponibilidade hídrica dos rios), a bacia do rio dos Sinos se destaca no RS pelo potencial poluidor das 
atividades domésticas, industriais e de suinocultura (ANA, 2013). 
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ANA (2005), em 2005 estas duas bacias já estavam em uma situação muito crítica69. A 

bacia do rio Gravataí (da região hidrográfica do Guaíba) também é considerada uma 

“bacia especial”, juntamente com a do rio dos Sinos e a do rio Santa Maria, no que diz 

respeito à dispensa de outorga do uso da água, prevista na Resolução N.º 9170 do 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos da SEMA (Secretaria do Meio Ambiente do 

RS) (SEMA, 2011).    

 

 

                                    Fonte: FEPAM (2013). 

 

Figura 7.5: Regiões Hidrográficas do Rio Grande do Sul 

 

 

Os principais usos da água na bacia do rio dos Sinos estão destinados ao 

abastecimento público, uso industrial e irrigação. As áreas mais conservadas 

encontram-se a montante da bacia. O grande problema encontrado nesta bacia é o 

despejo de efluentes industriais e principalmente domésticos sem tratamento nos 

cursos de água no seu trecho médio-baixo (SEMA-RS, 2010). O principal uso de água 

da bacia do rio Santa Maria é destinado à irrigação. Déficits hídricos são verificados na 

bacia, principalmente nos meses de verão, quando ocorrem as demandas para 

                                                           
69

 O relatório da ANA (2005) considerava as seguintes classificações para as bacias: i) situação 
“preocupante”: relação entre demanda e disponibilidade de 10 a 20%; ii) situação “crítica”: relação entre 
demanda e disponibilidade de 20 a 40%; e iii) situação  “muito crítica”: relação entre demanda e 
disponibilidade > 40%. Estas classificações foram mantidas em ANA (2013). 
70

 A Resolução nº 91, de 17 de Agosto de 2011, aprova os critérios para o uso de recursos hídricos e as 
vazões de derivação abaixo das quais a outorga poderá ser dispensada.  
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orizicultura (cultura de arroz)71 (SEMA-RS, 2010). Os principais usos da água na Bacia 

do rio Gravataí (da região hidrográfica do Guaíba) são destinados ao abastecimento 

público, à diluição de esgotos domésticos e efluentes industriais e irrigação de 

lavouras de arroz (SEMA-RS, 2010).  

 

As bacias do rio Piratinim, rio Ibicuí e rio Quaraí, todas estas da região hidrográfica 

do Uruguai, também têm problemas relacionados à insuficiência hídrica nos meses de 

menor disponibilidade (também no verão), especialmente pelas grandes demandas 

para irrigação de arroz (SEMA-RS, 2010). 

 

A bacia do rio Pardo (da região hidrográfica do Guaíba), cujo principal uso da água 

destina-se à irrigação, também possui graves problemas de erosão devido à intensa 

exploração agrícola e ao desmatamento das encostas declivosas. A poluição hídrica 

gerada por efluentes de origem humana e animal e pelo uso de agrotóxicos são outro 

grande problema encontrado nesta bacia (SEMA-RS, 2010).  

 

Os dados meteorológicos (médias históricas) do estado indicam que a frequência dos 

anos considerados secos é maior do que a dos anos considerados chuvosos. O 

acentuado declínio das chuvas no período de novembro a janeiro (verão) é agravado 

pela perda gradativa da umidade dos solos (combinação de secas hidrológicas e 

pedológicas), prejudicando especialmente as atividades agrícolas (SEMA, 2008). O 

RS, no entanto, se destaca no país, tanto pelos eventos - críticos e extremos - de 

secas (especialmente na região hidrográfica rio do Uruguai) quanto de cheias (ANA, 

2013). Para lidar com esta vulnerabilidade pluviométrica, o manejo adequado do solo e 

da água, assim como a preservação dos serviços ambientais prestados pelas florestas 

nativas e banhados, são ações imperativas em todo território gaúcho (SEMA, 2008). 

 

 

b) A região hidrográfica do rio Uruguai 

 

A maioria dos municípios de atuação da COOPERBIO estão situados na região 

hidrográfica do rio Uruguai que abrange a porção norte, noroeste e oeste do 

território do estado, com uma área de aproximadamente 127.031 km² (equivalente a 

47,9% da área do estado), contemplando 10 unidades ou bacias hidrográficas 

                                                           
71

 O Rio Grande do Sul, onde a maior parte da cultura orizícola é irrigada, é responsável por 60,2% da 
produção de arroz do país. A orizicultura é a atividade agrícola de maior demanda de água no estado 
(Salbego, 2010). 
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(FEPAM, 2013). Os principais rios que formam esta região hidrográfica são o rio da 

Várzea e o rio Ibicuí (CEPEN, 2013) (vide Figura 7.6). A precipitação média anual 

nesta bacia é de 1.623 mm (no período de 1961 a 2007, mantendo o mesmo valor no 

período de 2009 a 2012), com chuvas bem distribuídas durante o ano (ANA, 2013). 

Em termos de demandas consuntivas (urbana, rural, animal, irrigação e industrial), as 

vazões de retirada para irrigação predominam na bacia (mais de 60% da demanda 

total) em relação aos demais usos, especialmente em função da grande demanda 

para irrigação por inundação (arroz inundado) (ANA, 2013).  As áreas cobertas por 

vegetação nativa da região hidrográfica é de 31% da sua área total, com 21% de área 

remanescente do bioma Mata Atlântica e 42% do bioma Pampa, em relação às suas 

áreas originais, possuindo apenas 3% de áreas protegidas (Unidades de Conservação 

e Terras Indígenas), em relação à sua área total (ANA, 2013). A perda de áreas 

nativas da bacia, especialmente de Mata Atlântica, deve-se à agricultura irrigada de 

arroz (ANA, 2013).  

 

Segundo SEMA-RS (2010), os principais problemas ambientais desta região 

hidrográfica, aqui literalmente citados, são: descarga de esgotos sem tratamento nos 

corpos hídricos; elevadas cargas de efluentes de dejetos de aves e suínos e de 

efluentes industriais, sem tratamento; atividades agrícolas sem utilização de práticas 

de conservação dos solos; uso indiscriminado de agrotóxicos; graves processos 

erosivos, assoreamento dos mananciais hídricos e contaminação por agrotóxicos; 

perfuração de poços profundos, sem pesquisa, sem licenciamento e sem avaliação do 

potencial dos aqüíferos; desmatamento intenso, principalmente ao longo dos cursos 

de água (matas ciliares); significativa retirada de água para irrigação de arroz (conflito 

com outros usos de água); desequilíbrio natural pela drenagem das zonas úmidas; 

processo intenso de arenização, ravinamento, voçorocas, pecuária extensiva 

(pisoteamento) e compactação dos solos; disposição inadequada de resíduos sólidos 

urbanos, a maioria dos municípios não possuindo aterros sanitários; e problemas 

relacionados à mineração.  

 

c) A bacia hidrográfica da Várzea 

 

Os municípios onde foram instaladas as microdestilarias situam-se nas bacias 

hidrográficas Passo Fundo (municípios de Ametista do Sul e Frederico Westphalen) 

e, em sua grande maioria, na da Várzea (Ametista do Sul, Caiçara, Cristal do Sul, 

Erval Seco, Frederico Westphalen, Iraí, Pinheirinho do Vale, Redentora, Seberi, 

Taquaruçu do Sul e Vista Alegre) (FEPAM, 2013). 
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       Fonte: MMA (2005). 

 

Figura 7.6: Bacia do rio Uruguai e afluentes 

 

Os principais usos da água nas duas bacias (Passo Fundo e da Várzea) se destinam a 

dessedentação animal, irrigação, uso industrial e abastecimento humano (SEMA-RS, 

2010). As principais atividades econômicas desenvolvidas nas duas bacias estão 

relacionadas com a agricultura (soja e milho, principalmente) e a pecuária.  

 

A bacia da Várzea (vide localização na Figura 7.7) abrange 55 municípios (vide 

Figura 7.8, na qual são assinalados alguns municípios que sediam o sistema da 

COOPERBIO) com população de 328.057 habitantes (Krieger, 2007). Seus principais 

formadores são o rio da Várzea e o rio Guarita (FEPAM, 2013). Cerca de 60% das 

demandas hídricas superficiais anuais desta bacia se destinam à dessedentação 

animal, seguida pelo abastecimento público (27%), irrigação (10%) e abastecimento 

industrial (3%) (SEMA, 2008). Em termos de demandas hídricas subterrâneas anuais, 

99,55% se destina ao abastecimento público e 0,45% ao abastecimento industrial 

(SEMA, 2008). A precipitação média anual é elevada (1.800 a 2.100 mm) e bem 

distribuída ao longo do ano (Missio, 2003).   
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O rio da Várzea, um dos principais tributários da margem esquerda do rio Uruguai, 

nasce no município de Passo Fundo e desemboca no rio Uruguai, próximo ao 

município de Iraí (Krieger, 2007). O rio drena águas do Planalto do Rio Grande do Sul, 

típica região de produção agrícola (soja, trigo e milho), suinocultura e avicultura, que 

caracteriza boa parte da bacia do rio Uruguai (CEPEN, 2013). O desconhecimento das 

leis ambientais e a fiscalização deficiente, associadas a uma cultura predatória, 

concorrem para a degradação ambiental de sua bacia (CEPEN, 2013). Segundo 

parecer técnico72 do Ministério Público do Rio Grande do Sul de 2008, as margens do 

rio da Várzea apresentam poucos remanescentes de mata ciliar, com uso intensivo de 

áreas próximas ao corpo hídrico para agricultura e pecuária, demandando diversas 

ações governamentais. Outros problemas ambientais da bacia serão abordados a 

seguir, em função dos indicadores adotados na análise. 

 

 

 

 

                             Fonte: Zang et al. (2007). 

 

Figura 7.7: Localização da bacia da Várzea 

 

 

                                                           
72

 Documento DAT-MA Nº 3116/2008: “Análise das características da Bacia Hidrográfica do Rio da 
Várzea, utilizando imagens do satélite CBERS”, realizado pelo Ministério Público, Unidade de 
Assessoramento Ambiental. Geoprocessamento – Bacias Hidrográficas.  Disponível em: 
http://www.mprs.mp.br/areas/paibh/arquivos/diagnostico_bacia_hidrografica_rio_varzea_dat.pdf, acesso 
em dezembro de 2013. 

http://www.mprs.mp.br/areas/paibh/arquivos/diagnostico_bacia_hidrografica_rio_varzea_dat.pdf
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                             Fonte: Adaptado de FEPAM (2013) e Missio (2003). 

 

Figura 7.8: Municípios da bacia da Várzea 

 

 

7.2.2. A disseminação do sistema da COOPERBIO x modelo de grande escala de 

produção de etanol 

 

Como já apresentado, as principais críticas e questionamentos relativos ao setor 

sucroalcooleiro do Brasil se concentram nas possíveis ameaças à segurança 

alimentar, à biodiversidade (pela mudança direta e indireta do uso do solo), de 

contaminação e perda de solos, à qualidade e disponibilidade hídrica, à qualidade do 

ar na região em que a cana é produzida, assim como no efetivo poder mitigador de 

emissões de GEE do biocombustível (clima global), levando-se em conta toda a sua 

cadeia de produção e distribuição.  

 

Os indicadores ambientais adotados na análise foram definidos em função dos 

aspectos críticos do modelo de grande escala de produção de etanol, com adaptações 

a partir de CGEE (2012), Margulis et al. (2011) e CEDEPLAR (2010b), notando que, 

em geral, os aspectos ambientais de um determinado recorte territorial, diretamente 

afetados pelas ações antrópicas, são interligados ou sinérgicos em suas influências, 

nem sempre sendo possível uma discriminação exata e isolada em análises temáticas. 
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a) Segurança Alimentar 

 

Como já visto no Capítulo 3 deste trabalho, a atividade canavieira do país tende a se 

expandir para áreas de pastagens ou degradadas. No entanto, a expansão pode 

também se dar às custas da eliminação de pequenas e médias propriedades rurais 

multifuncionais, produtoras de alimentos, como apresentado em Agostinho e Ortega 

(2012), para a região de São Paulo, além de substituir culturas permanentes 

tradicionais e temporárias (Oberling, 2008).  

 

A possível disseminação da produção de cana em grande escala no RS, 

especialmente nas regiões onde predominam as pequenas propriedades camponesas, 

muito provavelmente seria acompanhada por grandes conflitos sociais e culturais, com 

quebras na produção de alimentos tradicionais (de sobrevivência e excedentes para o 

mercado local), vendas de terras, migrações de camponeses (inclusive para áreas 

nativas) e outras conseqüências de várias ordens, bastante conhecidas em todo o 

processo de implementação e desenvolvimento do Proálcool, já abordadas no 

trabalho.   

 

A princípio, a possibilidade de se introduzir esse modelo no RS, que integra a 

produção de etanol e alimentos, só traria benefícios para a segurança alimentar dos 

pequenos produtores, de suas famílias e em níveis local e regional, ainda mais se 

levado em consideração: i) a possibilidade de substituir a cultura do fumo pela de cana 

e alimentos, nas propriedades camponesas; ii) os programas governamentais que já 

dão apoio às produções alimentares dos pequenos produtores (PAA do governo 

federal, por exemplo); e iii) a venda dos produtos da agroindústria aumentaria o poder 

aquisitivo dos camponeses, para compra de alimentos não produzidos em suas 

propriedades. 

 

Ainda com relação à segurança alimentar local, face aos cenários da mudança do 

clima, o estudo de Margulis et al. (2011) recomenda a desconcentração da produção 

no processo de expansão de biocombustíveis, evitando que municípios inteiros sejam 

tomados pela cana, por exemplo, como já ocorre no estado de São Paulo. Projetos 

baseados no uso múltiplo do solo, com rotações de culturas, são considerados 

estratégicos pelo mesmo estudo, corroborando com a idéia da disseminação do 

sistema estudado. 
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No entanto, a eventual disseminação dos sistemas de pequena escala deve ser 

planejada, legislada e regulada pelo poder público e sociedade organizada, para que 

não se agravem os problemas ambientais que já existem na bacia do Várzea e em 

outras bacias do RS, aptas ao cultivo da cana-de-açúcar, aqui não exploradas.  

 

b) Uso do Solo e Biodiversidade 

 

Outra questão, interligada à questão anterior, são as influências - direta e indireta - da 

eventual expansão da área de cana sobre o desmatamento, que levam à 

fragmentação dos ecossistemas, resultando em ameaças à biodiversidade, em suas 

múltiplas formas (habitats, espécies, funcional e genética, por exemplo) (Missio, 2003).  

 

Em termos de cenários de mudança do clima e expansão da cana-de-açúcar no país, 

o estudo de Margulis et al. (2011) aponta para risco de desmatamento de áreas 

nativas, especialmente dos Biomas Mata Atlântica (maior pressão sobre a 

biodiversidade) e Caatinga, não excluindo a possibilidade de que o bioma Amazônia 

seja indiretamente afetado pelo deslocamento de outras culturas. Ou seja, apesar da 

vigência da legislação, da regulação e de todas as outras iniciativas que promovem a 

maior sustentabilidade do setor sucroalcooleiro do país, os riscos de pressão sobre a 

biodiversidade não devem ser desconsiderados na expansão do setor sucroalcooleiro. 

 

Especificamente para região Sul do país, os cenários de Margulis et al. (2011) 

apontam para um aumento das áreas de lavoura e uma redução das pastagens e das 

florestas, nos estabelecimentos agrícolas.  

 

O estudo de Conte et al. (2013) apresenta a evolução temporal do uso do solo de 

parte da bacia hidrográfica do Rio da Várzea, no período de 1985 a 2010, a partir de 

técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento. Os resultados deste estudo 

apontam para um aumento de 9,6% das áreas destinadas à agropecuária e uma 

diminuição de 9,7% dos povoamentos florestais (discriminados em florestas nativas, 

plantadas, matas ciliares e capoeirões), sendo que os poucos ainda existentes 

encontram-se alterados e parcialmente descaracterizados.  Como observado por 

Conte et al. (2013), a redução de florestas nativas pelo avanço das atividades 

agrícolas da região do Alto Uruguai, especialmente daquelas situadas à direita do rio 



178 
 

Guarita73, acarreta diretamente na diminuição da diversidade da flora e fauna local, 

além de desencadear processos erosivos e assoreamento dos cursos de água.  

 

O estudo de Missio (2003), focado na região de Frederico Westphalen, por exemplo, 

revela a correlação direta entre a expansão das áreas agrícolas e a redução das 

matas nativas e outras áreas naturais, no período de 1984 a 1999, a taxas 

preocupantes, segundo o autor. Em relação ao seu estado original até o ano de 1999, 

Missio concluiu pela conversão de 80% das áreas naturais para usos antrópicos 

diversos, contribuindo para a degradação do solo pelos processos erosivos. Missio 

também alerta para o alto grau de degradação dos solos, principalmente pelo seu teor 

de matéria orgânica, resultando em diminuição de sua atividade biológica e 

comprometimento de suas características físicas. 

 

Portanto, para ambos os modelos (pequena e grande escala), existe o risco do 

agravamento dos problemas ambientais da região de disseminação, atuais e futuros, 

obviamente, porém, em diferentes escalas.  

 

O problema da mudança do uso da terra e seu impacto sobre a biodiversidade seria 

evitado com a destinação de cerca de 2 ha apenas para a produção de cana nas 

propriedades familiares. No caso da substituição da lavoura do fumo, as vantagens 

ambientais são claras, pela sua alta demanda de produtos químicos. 

 

Como já abordado, as produções em larga escala (intensificadas, especializadas e 

mecanizadas) não favorecem a preservação e/ou a expansão de diversos 

componentes da agrobiodiversidade (Kremen e Miles, 2012; Brussaard et al., 2010). 

Os sistemas multifuncionais de uso da terra, que integram a produção de bioenergia e 

outros sistemas agrícolas e florestais, podem contribuir para conservação da 

biodiversidade e a restauração da produtividade das culturas, mantendo os 

ecossistemas saudáveis (FAO, 2013; Bowman e Zilberman, 2013; Bogdansky, 2012). 

Como mencionado por Agostinho e Ortega (2012), o aumento da complexidade de um 

sistema, bem como o uso de seus co-produtos, permite um melhor desempenho e 

uma utilização otimizada dos recursos disponíveis. O policultivo, além de favorecer a 

segurança alimentar e desfavorecer o desmatamento (Tilman et al., 2009), também 

reduz os principais riscos envolvidos na atividade camponesa: influência do clima nas 

safras e flutuação de preços de revenda. 

                                                           
73

 Esta região é conhecida por “Terra Indígena do Guarita” (Conte et al., 2013).  
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A COOPERBIO também trabalha com sistemas agroflorestais nas comunidades, 

que combinam árvores, plantios agrícolas tradicionais e produção animal e que 

fornecem lenha para as caldeiras (Oliveira, 2010). Este tipo de tecnologia (integração 

pecuária – lavoura – floresta é também indicada por Margulis et al. (2011) para o 

agronegócio, como uma saída rentável para a recuperação de áreas degradadas, 

levando em conta o panorama das mudanças climáticas. Além de também contribuir 

para a mitigação de GEE (Dhillon e Wuehlisch, 2013; Bogdansky, 2012), esses 

sistemas poderiam auxiliar na recuperação dos recursos florestais e faunísticos da 

região, restabelecendo os serviços e as funções ambientais dos ecossistemas 

antropizados e preservando as matas nativas (Missio, 2003). Há que se considerar, no 

entanto, que as  florestas energéticas devem ser planejadas para sua exploração 

sustentável, garantindo o abastecimento de lenha para as microdestilarias e evitando 

riscos de desmatamentos de florestas nativas para este fim.  

 

c) Uso da Água 

 

Como já apresentado, os biocombustíveis em geral são criticados pela grande 

quantidade de água necessária para a sua produção, centradas principalmente na 

etapa agrícola de sua produção, segundo FAO (2013) e CGEE (2012). 

 

Em termos pluviométricos, a precipitação média anual da região da bacia hidrográfica 

da Várzea é elevada, geralmente entre 1.800 e 2.100 mm, bem distribuídos ao longo 

do ano (Bernardi, 2007). Segundo BNDES e CGEE (2008), a cultura da cana é 

atendida com índices pluviométricos superiores a 800 mm (ideal, entre 1.200 mm e 

1.500 mm) e adequadamente distribuídos (períodos chuvoso e seco bem definidos). 

Dessa forma, a cultura de cana na região, em ambas as escalas de podução, não 

necessitaria de irrigação para seu desenvolvimento e ganhos de produtividade.  

 

O estudo de Margulis et al. (2011) também conclui pelas expressivas perdas hídricas 

em todos os estados do Brasil, à luz da mudança do clima, com exceção dos mais 

frios (como o RS, por exemplo), cujas temperaturas mais amenas serão mais propícias 

à agricultura. O mesmo estudo apresenta, inclusive, uma pequena tendência de 

aumento das vazões das bacias do Atlântico Sul e do Uruguai, até 2100.  

 

Há, porém, que se considerar os períodos de seca e estiagem, comuns no estado, que 

poderão se intensificar com a mudança do clima e que podem vir a afetar a região, 

comprometendo o desenvolvimento da cultura da cana e agravando os conflitos pelo 
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uso da água. Outra questão é a ocorrência de geadas no RS, que poderiam 

comprometer a cultura da cana. No entanto, segundo Margulis et al. (2011), o aumento 

da temperatura mínima previsto nos cenários de mudança do clima também  reduzirá 

a frequência de geadas, principalmente nos estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste. 

 

Com relação à incidência de secas, uma vez que o principal uso da água superficial da 

bacia da Várzea é a dessendentação animal, o sistema ainda apresenta uma 

vantagem adicional: a vinhaça produzida nas microdestilarias vem sendo utilizada 

pelos camponeses tanto in natura, para a dessendentação dos animais74, sobretudo 

nos períodos de seca, quanto concentrada, para a fabricação de rações balanceadas, 

apresentando resultados bastante satisfatórios na alimentação bovina, suína e 

cunicular, segundo Coelho (2012).  

 

O estudo de Krieger (2007) apresenta como Disponibilidade Específica de Água (DEA, 

com base em Mierzwa, 2002) para o município de Frederico Westphalen o valor de 

19.582 m3 /ano, por habitante, concluindo que não haveria problemas quanto ao 

gerenciamento hídrico municipal. No entanto, Krieger (2007) ressalta que, para o caso 

de água para consumo humano e animal, a qualidade é um importante fator limitante e 

a quantidade seria potencialmente pequena, em função da elevada carga orgânica 

lançada nos corpos receptores do município, oriunda de esgotos domésticos e das 

atividades de suinocultura e industriais. A disseminação de monoculturas de cana 

agravaria ainda mais este quadro, dada a alta aplicação de insumos químicos deste 

modelo.  

 

Embora a região da bacia da Várzea também não seja considerada crítica em termos 

de disponibilidade hídrica (quantitativamente falando75), a fase industrial da produção 

de etanol em larga escala é considerada ineficiente em termos de uso da água, 

demandando cerca de 15 m3 de água e gerando 260 litros de água, por tonelada de 

cana processada (CGEE, 2012). Segundo a COOPERBIO (2012), o consumo de água 

na fase industrial da produção de pequena escala é de cerca de  1410 m3/ano, para o 

processamento de 1.800 tc/ano (com base nas dimensões nominais da 

microdestilaria), ou seja, cerca de 0,8 m3 de água por tonelada de cana processada, 

valor muito inferior ao da grande escala, consistindo em mais uma vantagem do 

                                                           
74

 O teor de água da vinhaça produzida em propriedade do RS é de 94-96%, segundo Coelho (2012).  
75

 Já que a orizicultura irrigada não é praticada na região, não sendo motivo de conflitos de uso da água, 
como nas bacias críticas do estado. No entanto, recomenda-se que a disseminação de microdestilarias 
em outras regiões do RS, aptas à cana, seja feita com base nas diferentes escalas de pressão sobre as 
bacias e sub-bacias, pelo uso do recurso. 
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sistema estudado. Deve-se considerar ainda que as microdestilarias estariam 

dispersas na região, ao contrário da grande concentração de fábricas em São Paulo, 

por exemplo, em um mesmo rio ou bacia hidrográfica, aumentando a possibilidade de 

conflitos pelos diversos usos da água na região (Oberling, 2008). 

 

Portanto, em termos de uso da água, a disseminação dos sistemas na região não 

apresenta limitações; ao contrário, em relação aos sistemas de grande escala, a 

difusão do sistema integrado de etanol e alimentos reduziria os riscos de agravamento 

de insuficiência hídrica (quantitativa) da região.   

 

d) Qualidade da Água e do Solo  

 

Como visto, a bacia do Várzea já demanda cuidados com relação à qualidade de suas 

águas, superficiais e subterrâneas, bem como à qualidade de seus solos.  

 

O agravamento da contaminação das águas da bacia por fertilizantes (sobretudo 

nitrogenados), pesticidas e herbicidas (estes últimos muito usados na produção 

extensiva de cana e soja76), bem como a erosão77 e a perda de estoques de carbono 

do solo também são problemas evitados pelas práticas agroecológicas (policultivo, 

consórcios e rotações de culturas [Dhillon e Wuehlisch, 2013]; fixação do nitrogênio 

por plantas [Austin et al., 2013]; adubos orgânicos, vinhaça como biofertilizante78, 

cobertura vegetal, forragens para o gado [Cavalett et al., 2010]; e outras) 

disseminadas pela COOPERBIO.  

 

Segundo estimativas de Agostinho e Ortega (2012), o potencial de acidificação dos 

ecossistemas (terrestres e aquáticos) dos sistemas convencionais de produção são 

cerca de 20 vezes maiores do que o dos chamados IFFES (Integrated Food, Energy 

and Environmental Services). 

 

As altas taxas de resíduos efluentes industriais, produzidos em grande escala e por 

longos períodos de tempo, também induziriam à poluição local (eutrofização da água, 

                                                           
76

 Com alto potencial de transporte dissolvido em água, o glifosato é um dos herbicidas mais 

comercializados no país, usado em um grande número de culturas, tais como: arroz, soja, milho, banana, 
cana-de-açúcar e café (ANA, 2013). 
77

 Comparada com outras culturas (como a soja e o feijão), a cultura da cana é considerada pouco 
causadora de erosões, embora o processo erosivo dependa fundamentalmente das práticas de plantio e 
colheita utilizadas (CEDEPLAR, 2010b). 
78

 Além da utilização para os animais, a vinhaça também pode ser utilizada como fonte de nutrientes para 
as culturas orgânicas dos camponeses, a exemplo das grandes produções, desde que devidamente 
disposta nas lavouras

78
. Segundo Weschenfelder (2011), a vinhaça pode suprir todo o nitrogênio e 

potássio demandados na cultura da cana, para a produção de açúcar orgânico.   
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ecotoxidade terrestre, da água e toxidade humana) (Gasparatos et al., 2013; Cherubini 

e Strømman, 2011), agravando as condições edáficas e hídricas da região. 

 

A produção de folhas de fumo, bem como a de cana em grande escala, contribui para 

o comprometimento da qualidade do solo e da água, pelo uso intenso de agrotóxicos 

(fumicultura) e pelas necessidades de áreas cada vez maiores, muitas vezes 

associadas a práticas inadequadas de manejo dos solos e à aplicação de agrotóxicos 

(cana) (Missio, 2003). A adoção do sistema de pequena escala de produção de cana e 

alimentos, em substituição à cultura do fumo, poderia evitar os processos de 

degradação dos recursos, diga-se de passagem, os mesmos processos que ocorrem 

com a produção em grande escala de grãos (milho e soja), comum na região.  

 

A compactação do solo, resultante do plantio e colheita mecanizados das grandes 

produções, é evitada pelo uso de maquinários leves nas propriedades (plantio e 

colheita), concebidos para o uso de camponeses, um dos objetivos estratégicos da 

cooperativa. 

 

e) Qualidade do Ar 

 

O impacto na qualidade do ar local é evitado tanto pelo aumento do uso do etanol para 

o transporte nos municípios, o que também reduz as emissões de CO2 ao substituir os 

combustíveis fósseis, quanto pela proibição do uso de queimadas, prevista no Código 

Florestal Estadual do Rio Grande do Sul79. Estas vantagens, portanto, valem para 

ambas as escalas de produção de etanol. 

 

f) Clima Global   

 

Uma vez que o estado do Rio Grande do Sul incrementasse a sua produção de etanol 

combustível, a redução de emissões de CO2 seria favorecida pela redução do uso de 

transporte de longas distâncias, demandado pela importação de álcool pelo estado de 

outras regiões do país, o que valeria para ambas as escalas de produção.  

Já com relação às emissões de GEE relativas ao modelo de produção de etanol em 

grande escala, o sistema da COOPERBIO teria a vantagem de emitir 1/5 das 

emissões de GEE, por hectare plantado com cana. 

 

                                                           
79

 Regulamentado pela Lei Estadual Nº 9.519, de 21 de janeiro de 1992. Disponível em: 
http://www.ufsm.br/cepef/artigos/cod%20flor%20est%20rs.pdf, acesso em setembro de 2012. 

http://www.ufsm.br/cepef/artigos/cod%20flor%20est%20rs.pdf
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As práticas agrecológicas disseminadas pela COOPERBIO, elencadas anteriormente, 

também têm o potencial de reduzir as emissões de GEE (Dhillon e Wuehlisch, 2013; 

Agostinho e Ortega, 2012; Seabra e Macedo, 2007). 

 

g) Riscos 

 

Tendo em vista todos os aspectos abordados, o etanol produzido a partir da 

agricultura familiar tem a grande vantagem de preservar os serviços ecossistêmicos, 

essenciais para a manutenção da produção e do bem-estar das famílias (Gasparatos 

et al., 2011), ao contrário da elevada simplificação biológica das monoculturas, que 

tornam os cultivos dependentes de controles químicos e podem desequilibrar os 

ecossistemas (IPEA, 2012a). As análises emergéticas do sistema integrado da 

COOPERBIO (Silva, 2012; Cavalett et al, 2010) e de IFFES (no estado de São Paulo) 

(Agostinho e Ortega, 2012) revelam índices gerais destes sistemas bastante 

superiores aos das grandes produções. 

 

Há, no entanto, riscos ambientais dentro dessa perspectiva, inerentes a qualquer 

atividade econômica ainda não consolidada.  

 

Com relação ao uso de variedades transgênicas nas culturas camponesas, razão de 

controvérsias (contaminação de alimentos e impacto sobre a biodiversidade), será 

preciso investigar a situação da cana no Rio Grande do Sul, já que a soja transgênica 

é largamente utilizada no estado (IIED/CFC, 2007).  

 

Outro importante risco é o eventual fomento na região de projetos de médio porte, não 

necessariamente ligados à COOPERBIO, incorrendo em uso desordenado da água e 

desflorestamento (Maroun e Rovere, 2014). 

 

Finalmente, deve-se considerar os riscos de acidentes (microdestilarias e estradas), 

considerando que o etanol é altamente inflamável, demandando treinamento especial 

para os agricultores envolvidos nas operações (Gallardo e Bond, 2011). 

 

h) Oportunidades 

 

A expansão das monoculturas de cana na região resultaria em empobrecimento 

biológico, associado ao empobrecimento econômico e social da população. A 

disseminação dos sistemas de produção integrada de etanol e alimentos no RS seria 
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pioneira no país, ponto de partida para a criação de um “Selo Bioetanol Social” (termo 

inspirado a partir de Weschenfelder, 2011), a exemplo do PNPB. 

 

A empresa Usinas Sociais Inteligentes (USI), fornecedora de alguns equipamentos 

instalados pela COOPERBIO e parceira da Embrapa em um projeto de difusão no RS 

de micro e minidestilarias (500 a 5.000 L/dia) integradas à produção de alimentos, 

sugere que as comunidades envolvidas no projeto poderiam inclusive usar o etanol 

produzido em tratores agrícolas, fogões, chuveiros e até mesmo em geradores 

elétricos, todos adaptados para a utilização do etanol (Weschenfelder, 2011).  

 

O suporte governamental à disseminação dos sistemas integrados poderia vir atrelado 

a compromissos dos camponeses de recuperarem as áreas de proteção ambiental de 

suas propriedades, reduzindo os passivos ambientais, acumulados e potenciais.  

 

Outra oportunidade para a região seria o atrelamento do suporte governamental à 

instalação de biodigestores anaeróbicos, nas propriedades camponesas onde a 

suinocultura é praticada, evitando-se os processos de degradação do solo e da água 

pelos dejetos dos animais. Segundo Missio (2003), a suinocultura em moldes 

empresariais é a atividade econômica muito expressiva na região. Embora facilite o 

manejo, o confinamento dos animais resulta em acúmulo de dejetos em pequenas 

áreas, causando poluição aérea (odores) e contaminação de lençol freático pela 

infiltração de substâncias poluentes no solo. Os impactos da contaminação dos 

mananciais hídricos superficiais e a extensão das áreas agrícolas para a produção de 

alimentos de sustentação da atividade também devem ser levadas em conta. Missio 

(2003) observa que metade das granjas de Frederico Westphalen, por exemplo, 

depositam os dejetos suínos diretamente no solo, sem proteção com mantas ou 

alvenarias, ocorrendo também nas unidades de produção destinadas à subsistência. 

 

 

7.3 Análise Social do Sistema 

 

Os imigrantes europeus (italianos, germânicos, poloneses e outros) que se instalaram 

no Sul do Brasil, organizando-se em colônias, trouxeram consigo muito da tradição 

camponesa impressa em seus modos de vida (MDA/NEAD, 2007). No Rio Grande do 

Sul, a cana-de-açúcar é praticamente toda produzida em unidades de agricultura 

familiar camponesa, segundo informações da EMATER/RS (2012). No entanto, dentro 

do panorama de desenvolvimento do setor sucroalcooleiro no estado, a tendência dos 
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agentes econômicos é a de reproduzir o modelo monocultural e as indústrias de larga 

escala, perdendo-se, mais uma vez, a oportunidade de alavancar a construção de um 

modelo de desenvolvimento rural que priorizasse os camponeses e suas práticas 

agroecológicas.  

 

Um dos principais objetivos do Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(PTDRS) do Território da Cidadania80 do Médio-Alto Uruguai (TCMAU, RS), situado 

dentro da área de abrangência da COOPERBIO, é a diversificação das matrizes 

produtivas regionais (Leal, 2011). A região possui 189.946 habitantes, sendo 48,23% 

do total vivendo em áreas rurais (Portal da Cidadania, 2013; disponível em 

www.territoriosdacidadania.gov.br, acesso em 03.08.2013). Dos cerca de 26.072 

estabelecimentos rurais (com área média de 18,7 ha), 25.307 são familiares (com área 

média de 13,5 ha), sendo a maior parte da renda regional advinda da agricultura (Leal, 

2011; URI, 2010).  

 

O avanço do monocultivo da soja, do trigo e do milho, na região, além de causar claros 

impactos no meio ambiente (retirada da cobertura vegetal do solo e degradação do 

mesmo, contaminação das águas), empobreceu o povo do campo e desestruturou as 

comunidades camponesas, causando expressivo êxodo de jovens para as grandes 

cidades (Leal, 2011; Oliveira, 2010). É de se esperar que regiões marcadas pela 

estreita dependência no desempenho das commodities agrícolas (como a microrregião 

de Frederico Westphalen, por exemplo, segundo Caldas, 2008) sejam altamente 

tributárias das transferências governamentais de renda e aposentadorias, que 

sustentam as rendas municipais. Estes instrumentos governamentais, com certeza, 

têm a sua importância, pois aliviam a pobreza e possibilitam a permanência de 

pessoas no campo e em pequenos municípios de praticamente todo o Brasil, 

oxigenando e dinamizando as economias locais. Porém, estão longe de estruturar e 

pavimentar um caminho para o desenvolvimento rural sustentável. 

 

A organização e a consolidação da cadeia cooperativada da cana-de-açúcar, 

associada à produção de alimentos, se alinha aos objetivos da iniciativa 

                                                           
80

 O Programa do Governo Federal “Território da Cidadania” foi lançado em 2008, com os objetivos de 
promover o desenvolvimento econômico e universalizar programas básicos de cidadania, por meio de 
uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável. Uma das linhas de ação do Programa no 
TCMAU é o “Fomento à Participação da Agricultura Familiar nas Cadeias de Energias Renováveis”, neste 
caso o biodiesel, pela: formação de pólos de produção; capacitação dos técnicos; ampliação e 
diversificação da produção de oleaginosas pela agricultura familiar; apoio a processos de produção de 
sementes e mudas de oleaginosas para a agricultura familiar; dentre outras iniciativas 
(www.territoriosdacidadania.gov.br, acesso em 03.08.2013)  
 

http://www.territoriosdacidadania.gov.br/
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/
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governamental e seria bastante oportuna para o desenvolvimento socioeconômico 

sustentável da região (Leal, 2011), promovendo maior equidade social, espacial e 

ecológica (URI, 2010). Do total de 34 municípios pertencentes ao TCMAU (RS), 

apenas 08 destes não foram incluídos no Zoneamento Agrícola de Risco Climático da 

cana-de-açúcar, para o estado (Leal, 2011), portanto, a princípio, não há limitações 

técnicas para a cultura e para o aumento da produtividade agrícola da cana.  

 

No estágio atual da iniciativa, 70 famílias estão diretamente envolvidas, com tendência 

a chegar em 150, segundo a meta inicial do sistema da COOPERBIO. Descentralizar a 

produção e o consumo de energia e alimentos, de acordo com as realidades locais, 

significa também descentralizar postos de trabalho e fortalecer as economias 

municipais, expandindo os benefícios para um número maior de pessoas (Gasparatos 

et al., 2012; IIED, 2007). 

 

O acesso a alimentos de melhor qualidade e a menores preços favorece a segurança 

alimentar e, portanto, a saúde da população (Maroun e Rovere, 2014). Outro ganho 

relevante é a perspectiva da substituição gradual da cultura do fumo por cultivos 

alimentares e energéticos. Como já visto, este cultivo é tradicional no estado, intensivo 

em mão de obra, fertilizantes e agrotóxicos e regido por parcerias entre os pequenos 

produtores e grandes empresas fumageiras, em condições desvantajosas para as 

famílias e transferindo para elas a periculosidade do uso de agrotóxicos. Apesar de 

trazer divisas para os municípios, a cultura do fumo não cria sinergias benéficas nas 

propriedades, ao contrário da cana-de-açúcar (Cavalett et al, 2010). A recente 

pesquisa de campo realizada por Silva (2012) confirma o interesse de pequenos 

agricultores da região em aderirem ao sistema da COOPERBIO, para poderem largar 

a produção de fumo.  

 

Ao contrário das economias de escala, a principal característica da produção de 

biomassa energética em pequena escala é a sua dispersão espacial, o que pode 

resultar em um processo de desenvolvimento econômico mais democrático, pela 

descentralização da tecnologia, de receitas e, consequentemente, de poder político 

(Agostinho e Ortega, 2012). A capacitação tecnológica e o aumento da autonomia dos 

agricultores, como agentes econômicos na gestão das microdestilarias, é mensurável 

sobretudo em termos qualitativos (Maroun e Rovere, 2014). A idéia é que os 

camponeses tenham controle e participação econômica em todas as fases da 

produção (primária, agroindustrial e comercialização (Leal, 2011). A necessidade de 

organização comunitária para o bom funcionamento do sistema, além do incentivo ao 
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cooperativismo, facilita o acesso coletivo a linhas de crédito, aquisição de insumos, 

processamento e comercialização de produtos e acesso à assistência técnica e 

extensão rural (Maroun e Rovere, 2014). Oportuniza também a articulação dos 

produtores para a formulação de políticas públicas voltadas às necessidades do 

segmento (Maroun e Rovere, 2014).  

 

Se comparada a situação atual e potencial dos camponeses do Rio Grande do Sul, 

com os trabalhadores rurais da região NE, que abandonam suas famílias e migram 

para outros municípios e regiões do país em busca de postos de trabalho (cortadores 

de cana, colhedores de café, de laranja e outros trabalhos temporários, precários e, 

em geral, mal remunerados), a vantagem social da adesão ao sistema é clara, 

especialmente com relação aos cortadores de cana, onde ainda não há colheita 

mecanizada. 

 

Outro ponto positivo do sistema é a sua grande aceitabilidade por parte das 

comunidades, revelada pela rápida capacidade de incorporação tecnológica pelos 

agricultores e pela facilidade de difusão dos conhecimentos adquiridos (Leal, 2011).  

 

Convém aqui mencionar que estes problemas estruturais do setor (gargalos agrícolas, 

mercadológicos e gerenciais) (FAO, 2012a; FAO, 2012b), também impedem a 

ampliação da inclusão de agricultores familiares no PNPB (MDA, 2013; Shaffel et al., 

2012). O acompanhamento desta iniciativa concreta ajudaria no avanço do 

conhecimento dos impactos sociais dos sistemas de produção de biocombustíveis de 

pequena escala (FAO, 2012a; Van der Horst e Vermeylen, 2011; Barret et al., 2011).  

 

Um grande problema na realidade rural do Rio Grande do Sul é a sucessão familiar 

das propriedades, pelo êxodo de jovens do campo, em busca de melhores condições 

de vida. O resultado é a perda de força de trabalho no campo, agravada pelo 

envelhecimento dos proprietários rurais. A consolidação do experimento da 

COOPERBIO pode abrir o horizonte dos jovens (FAO, 2012b) com perspectivas 

concretas de melhoria de qualidade de vida, objetiva e subjetiva, para os camponeses 

(Maroun e Rovere, 2014). 

 

Além das limitações impostas pelas dificuldades anteriormente abordadas, acredita-se 

que o maior desafio da equipe de técnicos da COOPERBIO, como agentes de 

desenvolvimento, tenha sido implantar e aperfeiçoar in loco, e não em bancada, 

tecnologias ainda não dominadas, o que possivelmente gerou insegurança nas 
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comunidades camponesas, sabidamente resistentes a mudanças e pragmáticas nas 

escolhas (Maroun e Rovere, 2014).  

 

Note-se que, diferentemente de avanços em tecnologias, bem como de capacitação e 

de treinamento para com elas lidar, não se pode acelerar processos de envolvimento 

social, dado o risco de não se sustentarem no tempo (Maroun e Rovere, 2014). 

Embora esta área de conhecimento não faça parte da alçada do presente trabalho, 

sabe-se que as dinâmicas participativas de agentes marginalizados são afetadas por 

fatores endógenos (nível de autoestima, consciência de dignidade, ideologias 

dominantes, por exemplo), que afetam sobremaneira as discussões políticas (locais e 

regionais) e o diálogo com o poder público, fundamental em iniciativas tão complexas 

como a apresentada. Por isso, os processos de efetivo protagonismo e gestão sociais 

mostram-se muitas vezes imprevisíveis nas espectativas e/ou demorados, o que não 

deve ser desconsiderado e, muito menos, causar desânimo em planejadores e 

agentes externos de desenvolvimento.  

 

Ressalta-se, por fim, que, por mais promissora e adequada que uma iniciativa se 

mostre, econômica e ambientalmente falando, acredita-se que quem determina o ritmo 

da sua internalização, enraizamento e florescimento são os sujeitos sociais, aqui os 

camponeses (Maroun e Rovere, 2014). 
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8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

 

8.1 Conclusões Parciais 

 

8.1.1 Quadro de Referência do Estudo 

 

São grandes e variados os desafios impostos à sociedade, resultantes do modelo de 

crescimento econômico hegemônico, com base no uso intensivo de recursos naturais, 

na queima de combustíveis fósseis para a produção de energia e na distribuição 

desigual de capital e de renda, entre e dentro dos países.  

 

A concentração de capital acaba por concentrar poderes de várias ordens e, de certa 

forma, recursos naturais para a sua manutenção e multiplicação. Os mecanismos de 

exclusão social, portanto, são inerentes à lei de mercado. O resultado são as múltiplas 

dimensões de pobreza de grandes contingentes populacionais no mundo (hídrica, 

alimentar, energética, sanitária, financeira, agrária, educacional e informacional), e 

aqui não se fala nos débitos em termos de recursos internos dos seres humanos, 

gerados pela pobreza material, estrutural e persistente. Abramovay (2012) resume 

este impasse propondo o aumento da eficiência e a redução da desigualdade no uso 

de recursos. 

 

A sustentabilidade econômica e ambiental da agricultura moderna (grandes escalas de 

produção, mecanizadas, especializadas, com produtividade aumentada na base da 

intensa aplicação de insumos e produtos químicos) também vem sendo questionada e 

deve ser repensada, em termos de investimentos, tecnologias e práticas. A atual 

distribuição de alimentos globalmente produzidos também deixa a desejar e deverá se 

tornar mais crítica com as previsões de aumento da população mundial e com a 

influência das alterações climáticas no setor.   

 

Independentemente deste quadro já difícil de ser arredondado em suas arestas, há um 

consenso científico, com certezas a cada dia maiores, sobre as causas 

antropogênicas do sobreaquecimento da atmosfera: queima de fósseis, 

desflorestamento, desmatamento, práticas agrícolas, dentre outras. A mudança do 

clima dele resultante é dada como certa. Dentro das previsões, são esperados 

impactos negativos sobre o setor de Agricultura e sobre os serviços ecossistêmicos 

em geral (solo, água, biodiversidade). 
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As nações industrializadas se construíram dentro do modelo econômico carbono 

intensivo, contribuindo em grande parte para o atual sobreaquecimento atmosférico. 

Nos últimos anos, porém, as nações em desenvolvimento vêm aumentando suas 

emissões de GEE, ultrapassando atualmente as das nações industrializadas, pelo 

crescimento econômico, em moldes também carbono intensivos, necessário para 

atender as crescentes demandas de suas – também crescentes - populações. Mesmo 

que as diferenças de emissões de GEE per capita, entre as nações ricas e pobres, 

sejam expressivas, a atmosfera é uma só e há que se trabalhar intensamente, em 

todas as partes do mundo, para se tentar alcançar um patamar razoável (ou mínimo 

possível) de concentrações de GEE, no médio e longo prazos, minimamente em 

função das gerações futuras.  

 

A dúvida que persiste é: as pessoas mais pobres e vulneráveis a extremos climáticos 

(que tendem a se intensificar) são as que menos contribuíram para o fenômeno 

climático; se, nos dias de hoje, elas não são devida e dignamente atendidas em suas 

necessidades básicas (e aqui não se fala em liberdades e capacidades), pergunta-se 

se há - ou haverá - uma preocupação pró-ativa com as gerações futuras, em termos 

globais. Como Sachs (2012) aventa, acredita-se que, pela lei de mercado vigente, 

muito provavelmente, não haverá. 

 

A produção de bioenergia surge como uma das saídas para o impasse energético, 

porém com controvérsias no debate internacional, especialmente com relação à sua 

sustentabilidade no longo prazo e à sua efetiva capacidade mitigadora do aquecimento 

da atmosfera. Obviamente que estas questões não podem ser generalizadas para 

todos os sistemas produtivos, porém, em termos gerais, a competição por recursos 

naturais (terra, água) com a produção de alimentos é uma das fragilidades da 

bioenergia. O grande desafio seria a otimização dos dois sistemas produtivos em 

bases positivamente sinérgicas, ou não conflitantes, economicamente viáveis, 

socialmente inclusivas e ambientalmente sustentáveis. À luz da mudança do clima, 

porém, o desafio se agrava, dada a complexidade de sua inter-relação com as 

atividades agrícolas (bioenergia e alimentos) e com os serviços ecossistêmicos.  

 

Uma das questões também debatidas internacionalmente é a possibilidade de inclusão 

de agricultores familiares na cadeia de produção de bioenergia. Apesar das inúmeras 

fragilidades do setor, seu fortalecimento é visto como indispensável, principalmente 

considerando o enorme número de famílias que dependem diretamente da terra para 

sua subsistência e seu papel fundamental na produção de alimentos saudáveis e na 
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preservação de serviços ecossistêmicos. Ademais, é possível que, futuramente, 

significativos contingentes da população urbana se vejam obrigados a buscar o 

campo, por condições adversas à vida nas metrópoles. 

 

Até que se viabilizem outras fontes de energia, os biocombustíveis líquidos devem 

desempenhar um papel importante nas matrizes de energia dos países. A questão, 

porém, não se reduz à busca de matérias-primas adequadas para a sua produção, 

mas também quais seriam as formas mais sustentáveis de serem produzidos. Nesse 

sentido, a viabilização econômica da produção de biocombustíveis avançados 

(segunda e terceira gerações) deverá trazer grandes contribuições.  

 

Apesar de todas as limitações ambientais e sociais da produção de etanol da cana do 

Brasil, os benefícios de seu uso são inegáveis, tanto em termos de redução de 

emissões de GEE quanto de melhoria da qualidade do ar em centros urbanos, em 

relação à gasolina. Porém, o modelo sucroalcooleiro, concentrador de terras e capital, 

beneficiou os grandes produtores, não contribuindo para a redução das desigualdades 

regionais e para o efetivo desenvolvimento rural do país, como inicialmente previsto no 

Proálcool. Colhe-se atualmente os frutos dessa política econômica (e também de 

outras) pelas necessárias transferências governamentais de renda para milhões de 

brasileiros, transitivas e não estruturantes, sem falar nos imensos desequilíbrios 

sociais dos grandes centros urbanos. 

 

Diante do exposto, esta tese abordou a perspectiva de inclusão de agricultores 

familiares na cadeia de produção de etanol hidratado combustível, para o caso 

específico do Rio Grande do Sul, em modelo de produção diferente do hegemônico do 

país. O estado, maior produtor de biodiesel do país, contraditoriamente importa 98% 

de sua demanda de etanol de São Paulo e outras regiões do Brasil, a altos custos 

ambientais e econômicos, mal usufruindo dos benefícios do uso deste combustível. 

Dentre outros fatores, a perspectiva é favorecida tanto pela configuração agrária e 

cultural do estado, quanto pelo Zoneamento de Risco Climático do RS, lançado em 

2009.  
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8.1.2 Principais Conclusões das Análises Realizadas e Recomendações 

Específicas  

 

Os campos de conhecimento abrangidos pelos grandes problemas contemporâneos, 

que também perpassam a iniciativa estudada, são interligados e interdependentes, 

como se buscou apresentar ao longo deste trabalho, pedindo análises integradas ou 

sistêmicas. A abordagem fragmentada, porém, foi a adotada, apesar de suas 

reconhecidas limitações. 

 

a) Análise Tecnológica 

 

Esta análise apresentou as principais características das tecnologias testadas pela 

COOPERBIO, com destaque para a “Orsy Ribeiro” (600 L/dia). Com base em 

resultados pouco favoráveis (balanço energético e rendimento industrial), obtidos em 

protótipo instalado no campo e testado pela UFSM, a tecnologia foi aprimorada e 

posteriormente difundida em três unidades: Caiçara, Iraí e Erval Seco. Segundo 

informações obtidas diretamente com técnicos da COPERBIO e produtores (Caiçara e 

Iraí), a tecnologia aprimorada possui desempenho bastante satisfatório (teor alcoólico 

padronizado pela ANP; balanços de massa e energético). Os resultados dos testes de 

Silva (2012) na unidade agroindustrial de Santa Cruz do Sul (tecnologia “Orsy Ribeiro”) 

também revelaram um desempenho favorável da tecnologia em termos de balanço 

energético, cuja entrada de energia consiste basicamente de lenha de agroflorestas, 

com menor consumo para a produção de etanol. A graduação alcóolica (94,5 GL) 

atingida, abaixo das especificações da ANP, pode ser facilmente corrigida a partir de 

pequenos ajustes do equipamento.  

 

A princípio, portanto, dadas as especificações nominais do sistema (600 L/dia, 26 ha 

de cana plantada), esta tecnologia estaria adequada. No entanto, recomenda-se que 

novos testes sejam feitos in loco, nas 3 unidades instaladas, com a participação dos 

técnicos, produtores, fabricante e, preferivelmente, acompanhados também por 

pesquisadores da área, para uma avaliação definitiva desta tecnologia, em todos seus 

parâmetros técnicos, visando eventuais ajustes nos equipamentos. Da mesma forma, 

a tecnologia “Limana Poliserviços” (5.000 L/dia), instalada em Frederico Westphalen 

em 2009 e que será inaugurada no final de setembro de 2013, também deverá ser 

testada in loco para a sua avaliação final. 
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A adequação da tecnologia também pode ser inferida pela sua boa aceitabilidade por 

parte dos camponeses e pela facilidade de difusão dos conhecimentos adquiridos.  

 

Por fim, três pontos são importantes de serem mencionados. Primeiro, de acordo com 

estimativas de emissões de GEE realizadas, cujos resultados serão adiante 

abordados, o sistema de transporte da cana até as microdestilarias (trator agrícola + 2 

caçambas, para a unidade de Caiçara) não se mostrou eficiente em termos de 

consumo de diesel, e deve ser aprimorado para melhorar o balanço energético da 

produção. O sistema de moenda móvel (de Santa Cruz do Sul), testado por Silva 

(2012), demonstrou ser bem mais eficiente no consumo, porém há riscos de 

desregulagens do equipamento, prejudicando o rendimento da extração do caldo. É 

preciso, então, que seja feita uma análise para cada caso específico (distância entre 

propriedades e microdestilaria; condições das estradas de acesso), para decidir pelo 

melhor sistema de transporte. Quanto à colheitadeira mecânica de pequeno porte, 

incluída nos custos totais do experimento, não há informações sobre o seu 

desempenho, o que deverá ser observado quando da sua eventual aquisição e 

operação.  

 

Segundo, durante o período de financiamento pela PETROBRAS, a COOPERBIO 

desenvolveu vários experimentos com diversas variedades de cana, sistematizando 

resultados de produtividade agrícola, parâmetro fundamental para o aumento da 

viabilidade econômica do sistema e de grande influência na renda dos agricultores. Os 

resultados apresentados em Silva (2012) e neste trabalho são resultantes de valores 

na faixa de 60 - 70 tc/ha. Aumentos da produtividade da cana (ou reduções) podem 

alterar significativamente o desempenho econômico geral do sistema e devem receber 

grande atenção dos agricultores envolvidos. Recomenda-se também que seja feito o 

acompanhamento da fase agrícola e os testes finais das tecnologias, para uma 

avaliação definitiva, fazendo jus aos investimentos disponibilizados pela PETROBRAS 

em um experimento tão ousado e inovador. 

 

O terceiro ponto importante é a tendência observada entre os agricultores de 

subutilizar a microdestilaria, priorizando a produção de produtos da cana (melado, 

cachaça e açúcar mascavo), em detrimento ao etanol. Neste panorama, em caso de 

expansão do experimento, o equipamento deveria ser redimensionado, ajustando-se 

às reais demandas dos agricultores. Esta questão será novamente abordada nas 

conclusões da análise econômica, a seguir. 
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b) Análise Econômica 

 

A análise da viabilidade econômica da iniciativa apresentou nuances e impasses.  

Inicialmente, dentro do panorama de uma eventual expansão das microdestilarias, por 

iniciativa dos produtores e sem qualquer incentivo governamental, avaliou-se o Pay 

Back Descontado de um sistema novo (investimentos para 1 microdestilaria de 600 

L/dia produzindo apenas etanol, equipamentos e insumos para 26 ha plantados, com 

13 famílias produtoras e 2 ha por família; produtividade agrícola de 70 tc/ha; dentre 

outras considerações), adquirido por cooperativados a partir de microcrédito do 

PRONAF. O preço de realização do etanol adotado foi de R$ 1,30/L, resultando em 

um preço de faturamento de R$1,91/L, sobre o qual incidiriam os impostos praticados 

em 2012 (ICMS e PIS/PASEP). As taxas de desconto consideradas foram de 4%, 8% 

e 12%, ao ano. O tempo de retorno do investimento, para a menor taxa de desconto 

(4%) seria cerca de 13 anos, com renda média anual para cada família de  R$ 

1.158,00, por hectare plantado com cana e alimentos, resultados pouco satisfatórios.  

Com a isenção dos tributos sobre a venda de etanol, total e parcial, o melhor resultado 

de renda média anual dos camponeses foi de R$ 3.667,00/ha (com isenção total) e os 

empréstimos contraídos seriam pagos em cerca de 4,3 anos, a uma taxa de desconto 

(média) de 8% (a.a.). Dada a maior rentabilidade de coprodutos em relação ao etanol, 

foi incluída na receita total dos camponeses a venda de cachaça (coproduto adotado 

na estimativa), considerando-se ainda 2 ha cultivados com cana por família, porém 

com destinações de matéria-prima diferenciadas. A melhor situação seria a destinação 

de 1 ha para a produção de etanol e 1 ha para a cachaça, implicando eventualmente 

no redimensionamento da microdestilaria, obtendo-se uma renda média anual de R$ 

7.506,00/ha, com retorno dos investimentos em cerca de 2,3 anos (mantendo a taxa 

de desconto média de 8%), situação bem mais vantajosa para os camponeses. Por 

fim, ainda considerando a venda conjunta de etanol e cachaça, 2 ha de cana 

plantados por família (1 ha destinado para cada produto) e diferentes valores de 

produtividade agrícola, chegou-se a uma renda de R$ 8.578,53 / ha (80 tc/ha), com 

empréstimos contraídos pagos em cerca de 2,3 anos, o melhor resultado da 

estimativa, significativamente vantajosa para os camponeses. 

 

Dessa forma, embora a análise realizada não contemple todo o potencial do sistema, 

especialmente a venda de alimentos e a contribuição dos subprodutos (vinhaça e 

bagaço, por exemplo) na renda das famílias, a primeira conclusão é: com a isenção 

total de tributos pelo governo, ganhos de produtividade agrícola (80 tc/ha) e produção 

conjunta de etanol e cachaça (por exemplo), os camponeses muito provavelmente 
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iriam aderir espontaneamente à iniciativa, pelas significativas vantagens 

econômicas, sobretudo se considerada a pequena diferença de renda em relação à 

obtida pelos camponeses com a venda de folhas de fumo, abaixo apresentada.   

 

Por outro lado, uma vez que o equipamento já se encontre instalado (como em 

Caiçara) e que não haja custos com mão-de-obra, com lenha para a microdestilaria, 

dentre outros, Silva (2012) estimou que a renda média de um camponês seria de R$ 

14.332,80, por ha plantado com cana, com produtividade agrícola adotada de 60 tc/ha 

e aproveitando o bagaço produzido na microdestilaria para a alimentação animal 

(produção de leite). Em contraponto, a renda com a cultura do fumo seria de R$ 

9.095,00, por ha plantado, mostrando que a substituição do fumo pela cana seria 

bastante vantajosa para os camponeses, sobretudo se considerados os possíveis 

aumentos de produtividade agrícola, em relação à adotada por Silva (2012). Também 

segundo pesquisa de campo de Silva (2012), todas as famílias entrevistadas estariam 

dispostas a substituir a cultura do fumo pela cana, mas não o fazem por falta de 

garantias de retorno financeiro.  

 

Esses resultados, portanto, reforçariam e justificariam os incentivos e subsídios 

governamentais, tanto pelos benefícios da produção de etanol para o estado, quanto 

pela alternativa a uma atividade tão desvantajosa para os camponeses e que não 

estrutura o desenvolvimento socioeconômico sustentável dos municípios rurais. Neste 

caso, seria muito importante e prudente que o eventual suporte do poder público fosse 

condicionado à associação da produção de cana com a produção de alimentos, nas 

propriedades camponeses, com instrumentos especificamente voltados ao setor.  

 

Mesmo com a priorização da produção de coprodutos pelos camponeses, o suporte do 

poder público à produção de etanol em pequena escala se justificaria. Caso a cana 

para a produção de etanol fosse cultivada em apenas 0,5 ha de terra das propriedades 

camponeses, o estado do Rio Grande do Sul teria 50% de sua atual demanda coberta 

pela multiplicação da iniciativa, economizando cerca de R$ 13,5 milhões por ano81 

(vide subitem 6.2.6 deste trabalho) nos gastos em transporte com a importação do 

biocombustível de outros estados. Este cenário, inclusive, talvez seja o mais plausível, 

dado o caráter ousado da iniciativa.  

 

                                                           
81

 Esta quantia passa a ser considerada relevante se considerado o investimento da PETROBRAS de 
cerca R$ 2,32 milhões, que possibilitou a instalação dos sistemas. 
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Minimamente, essas divisas poderiam ser investidas em prol do desenvolvimento rural 

sustentável do estado, prevenindo futuros custos sociais e todos os conhecidos 

problemas resultantes do êxodo de camponeses para os grandes centros. Um tipo de 

incentivo governamental às famílias, apresentado em Silva (2012), seria a garantia do 

escoamento do etanol produzido nas microdestilarias para o abastecimento de frotas 

cativas de veículos. Esta perspectiva demandaria a garantia da fluência da produção 

de etanol, fortemente pactuada entre agricultores e agentes governamentais. 

 

Convém, por fim, mencionar que o experimento possui apenas 6 anos de 

desenvolvimento, além de ser bastante complexo e estar em estágio pouco maduro 

para já não depender de suporte governamental e institucional, ainda mais quando se 

leva em conta o longo período de subsídios que permitiu a consolidação do setor 

sucroalcooleiro do país, sem falar nos inúmeros benefícios sociais e ambientais 

resultantes da iniciativa. 

 

c) Análise Ambiental 

 

A análise ambiental contemplou a estimativa de emissões de GEE do sistema, bem 

como a exploração de outros parâmetros ambientais, em especial a questão do uso do 

solo e da água na região de atuação da COOPERBIO, permitindo uma comparação da 

disseminação do sistema com a disseminação do modelo convencional de produção 

de etanol. 

 

A estimativa das emissões totais anuais de GEE do sistema apresentou resultados 

bastante favoráveis do experimento, em relação à grande escala de produção: 1.360 

kg CO2e/ha (experimento) contra 6.412 kg CO2e/ha (grande escala, segundo Macedo 

et al., 2008), ou seja, cerca de 1/5 das emissões totais de GEE (por hectare plantado 

com cana) da produção convencional. Embora seja um resultado indicativo, esta 

significativa redução era esperada, especialmente em função do menor consumo de 

energia para a produção de uma mesma quantidade de produto e, sobretudo, pelo 

menor uso de energias não renováveis.  

 

Também a título de indicação, se considerada a área de apenas 0,5 ha plantada com 

cana (abastecendo o estado com metade de sua atual demanda de etanol) em 32.700 

estabelecimentos familiares, aptos à produção (vide subitem 6.2.5 deste trabalho), 

chega-se a um total de emissões de cerca de  22,24 x 106 kg CO2/ano, para o estado 

do RS.  
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O valor (também indicativo) obtido para as emissões que seriam evitadas pela 

produção de etanol dentro do estado foi de 3,63 x 106 kg CO2/ano (vide subitem 6.2.6 

deste trabalho). A redução de emissões de GEE, em nível estadual, obtidas na 

pequena escala de produção de etanol, então, não justificariam sua expansão no Rio 

Grande do Sul, dada a sua atual demanda deste biocombustível. Porém, em termos 

de emissões globais, o etanol importado é produzido em São Paulo e em outras 

regiões, em modelo convencional, resultando em emissões cerca de 5 vezes maiores 

do que o modelo de pequena escala, ainda com o acréscimo das emissões de 

transporte. Portanto, é clara a vantagem ambiental de se produzir etanol dentro do 

estado, em pequena escala. Obviamente que este resultado deverá ser verificado 

posteriormente, a partir de novas estimativas de GEE do sistema, com base em dados 

e informações concretas e mais próximas da realidade, para que possam efetivamente 

servir como subsídio para outros estudos e para tomadas de decisão. 

 

Ainda como reforço desta conclusão, a perspectiva da paulatina substituição da cultura 

do fumo pela cana também contribuiria para a redução de emissões de GEE, dada a 

alta aplicação de fertilizantes sintéticos e outros insumos químicos demandados pela 

cultura do fumo. Da mesma forma, a disseminação de sistemas agroflorestais, parte 

integrante do sistema da COOPERBIO, têm o potencial de reduzir as emissões de 

GEE.  

 

Por outro lado, a capacidade da produção de etanol em pequena escala é limitada. 

Dentro do panorama de expansão do setor sucroalcooleiro no RS, unidades de grande 

produção de etanol poderiam ser justificadas pelo maior uso do biocombustível dentro 

do estado, em relação aos atuais patamares, o que sugere estudos futuros. 

 

Há, ainda, outros claros benefícios ambientais em jogo, favorecidos pela expansão 

do sistema estudado no RS, em relação aos impactos da grande escala de produção, 

quais sejam: o uso da terra resulta em menores impactos sobre a biodiversidade; 

menor uso de água nos processos produtivos; menor contaminação das águas por 

fertilizantes (sobretudo nitrogenados), pesticidas e herbicidas; menores riscos de 

erosão e perda de estoques de carbono do solo; fixação biológica do nitrogênio; 

menores riscos de acidificação dos ecossistemas (terrestres e aquáticos); 

compactação do solo evitada pelos maquinários leves; e contribuição para 

preservação dos serviços ecossistêmicos.  
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É preciso também ressaltar os riscos que devem ser prevenidos em caso de 

expansão do experimento, quais sejam: deslocamentos da cultura de produtos de 

sobrevivência do camponês, para áreas florestais; exploração não sustentável da 

lenha oriunda de florestas energéticas; eventual fomento na região de projetos de 

médio porte, não necessariamente ligados à COOPERBIO, incorrendo em uso 

desordenado da água, do solo e em desflorestamento; acidentes nas estradas, dada a 

inflamabilidade do etanol.  

 

A eventual disseminação dos sistemas de pequena escala deve ser planejada, 

legislada e regulada pelo poder público e sociedade organizada, para que não se 

agravem os problemas ambientais que já existem na bacia do Várzea e em outras 

bacias do RS, aptas ao cultivo da cana-de-açúcar, porém aqui não exploradas. Nesse 

sentido, é recomendável que a disseminação de microdestilarias em outras regiões do 

RS, aptas à cana, seja feita com base nas diferentes escalas de pressão, exercidas 

pelas atividades econômicas, sobre as bacias e sub-bacias, pelo uso da água. 

Recomenda-se também que as áreas abertas nas propriedades para a cultura da cana 

sejam prioritariamente em áreas de pastagens ou degradadas.  

 

Por fim, a disseminação planejada do sistema na região da bacia do Várzea também 

poderia contribuir para disciplinar o processo de ocupação desta área, visando o uso 

sustentável dos recursos naturais (água e solo em especial) e a preservação da 

biodiversidade. O atrelamento do suporte governamental a compromissos dos 

camponeses de recuperarem as áreas de proteção ambiental de suas propriedades, 

bem como à instalação de biodigestores anaeróbicos para o processamento de 

dejetos da suinocultura (quando praticada nas propriedades camponesas), seriam 

grandes oportunidades para a saúde ambiental da região. 

 

d) Análise Social 

 

São vários os benefícios sociais da iniciativa, dentre os quais destacam-se: 

distribuição mais equitativa de renda, descentralização de postos de trabalho,  

dinamização - estrutural - das economias locais e aquecimento das economias 

regionais; acesso a alimentos de melhor qualidade e a menores preços, favorecendo a 

segurança alimentar e a saúde da população; informação, formação e capacitação dos 

camponeses; controle e participação dos camponeses em todas as etapas da 

produção; melhoria da organização comunitária, fomento do cooperativismo e 
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facilidade de acesso a programas de microcrédito; e prevenção contra o êxodo de 

jovens para os centros urbanos.  

 

Até o presente momento, 70 das 150 famílias previstas nas metas iniciais da 

COOPERBIO estão envolvidas e beneficiadas pelo projeto. Se consideradas todas as 

dificuldades encontradas na implementação do experimento, pode-se dizer que esse 

resultado quantitativo é satisfatório. A dinamização da unidade de 5.000 L/dia deverá 

aumentar significativamente o número de camponeses beneficiados. 

 

A eventual substituição da cultura do fumo pela cana também traria muitas vantagens 

para os camponeses, em termos de renda e riscos à sua saúde. Por outro lado, a falta 

de garantia exposta pelos agricultores de Caiçara, como justificativa para não fazer 

esta substituição (vide Silva, 2012), demonstra que o experimento ainda não está 

amadurecido e enraizado pelos camponeses, o que é esperado em um projeto de 

apenas 6 anos de implementação, com fortes impactos culturais, que levam tempo 

para serem absorvidos. 

 

Os técnicos da COOPERBIO enfrentaram inúmeros problemas políticos (comunitários 

e de diálogo com o poder público) e nas experimentações no campo, obviamente nem 

sempre bem sucedidas, muito provavelmente, prejudicando o envolvimento de um 

número maior de camponeses. O contorno de obstáculos e a superação de 

dificuldades muitas vezes ensinam mais do que sucessos instantâneos e efêmeros, 

não sendo diferente na área de desenvolvimento social estruturante. Em uma eventual 

expansão concreta do sistema na região, seria prudente a implementação de unidades 

individuais, ampliadas gradualmente a partir de tecnologias já ajustadas, de resultados 

de estudos complementares e, sobretudo, da manifestação de interesse de produtores 

de outras regiões, evitando-se os problemas de gestão enfrentados pela cooperativa e 

aumentando a garantia da sustentabilidade social da produção integrada de energia e 

alimentos. 

 

 

8.2 Conclusão Final do Estudo 

 

Retoma-se a seguir a hipótese norteadora do trabalho. 
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Hipótese: 

 

Dadas as atuais limitações sociais e ambientais da produção em larga escala 

de etanol de cana no Brasil, a integração da produção de etanol de cana e 

alimentos pelos agricultores familiares do estado do Rio Grande do Sul seria 

tecnicamente exeqüível, tecnologica e economicamente viável, ambientalmente 

sustentável e socialmente inclusiva. 

 

Face ao anteriormente exposto, a hipótese assumida no trabalho foi praticamente 

comprovada, lembrando que a viabilidade econômica da iniciativa, até o presente 

momento e vis a vis a venda de folhas de fumo pelos camponeses, dependeria de 

isenção tributária pelo governo por determinado período de tempo.  

 

Com relação a esta conclusão do estudo, tecem-se os seguintes comentários. 

 

Os interesses econômicos não podem ser esquecidos, mas podem - e devem - ser 

equilibrados com as questões ambientais e sociais, pontos altos da iniciativa estudada. 

Análises estritamente monetárias, comuns no pensamento linear de economistas 

convencionais, podem camuflar uma série de aspectos importantes em uma decisão 

política (Tolmasquim, 1984).  

 

Concorda-se com Agostinho e Ortega (2012) quando defendem que proprietários de 

terras com pequenos sistemas agrícolas, que atendam a leis e princípios ambientais e 

que se enquadrem nas disposições legais da agricultura familiar, deveriam receber 

incentivos econômicos para os serviços ambientais produzidos em suas áreas. Nessa 

linha, ao invés de pagamentos aos camponeses por estes serviços, o poder público 

poderia, por exemplo, dar o suporte necessário à cooperativa (recursos financeiros e 

humanos, além de isenção tributária), durante o tempo suficiente para a consolidação 

da iniciativa. A disseminação dos sistemas no RS também abre a interessante 

perspectiva de criação de um “Selo Bioetanol Social”, a exemplo do PNPB. 

 

Qualquer tipo de tecnologia precisa de uma fase inicial de testes, aprendizagem, 

incentivos e subsídios para a sua implantação, aperfeiçoamento e consolidação, em 

qualquer lugar do mundo. Políticas como o PNPB do Brasil, do etanol de milho dos 

Estados Unidos, do biodiesel da colza da União Européia e de tantas outras energias 

renováveis, são políticas econômicas institucionais de longo prazo defendidas em 

prol das nações, e não imediatamente voltadas para o mercado. A tecnologia da 
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COOPERBIO já foi testada, necessitando apenas de alguns ajustes. Seus bons 

resultados devem ser aproveitados, consolidar e expandidos, diante de tantos 

benefícios, diretos e indiretos.  

 

Independentemente dos aspectos econômicos abordados, tecnologias novas 

provocam mudanças culturais, que muitas vezes levam uma geração para serem 

assimiladas. Não se pode esperar que a ação pontual de uma Cooperativa desperte o 

interesse e dê a segurança necessária para que agricultores familiares decidam aderir 

ao projeto, estes calejados que são pelas frustrações do cooperativismo (Lins e 

Boassi, 2009). Também não parece possível que os dirigentes da Cooperativa dêem 

conta, por si sós, de captar recursos (financeiros, técnicos e humanos) para a 

continuidade da iniciativa. Este esforço deveria ser conjuntamente articulado também 

pelos agricultores das comunidades envolvidas, universidades progressistas e outras 

instituições, com o apoio - fundamental - do poder público. 

 

Por fim, não há como competir com o agronegócio do ponto de vista estrito da 

racionalidade de mercado. São esperadas pressões de toda ordem das grandes 

corporações, estas em geral com grande influência nas políticas nacionais, estaduais, 

regionais e locais do país. Não se sabe até que ponto uma iniciativa pontual como a 

da COOPERBIO poderia se sustentar nesse ambiente tão desigual de jogo de forças. 

No entanto, apesar das interrogações, julga-se que o acompanhamento desta 

iniciativa pode trazer grandes contribuições para esse tempo de inevitáveis 

desconstruções dos sistemas humanos, voluntárias ou compulsórias. 

 

 

8.3 Recomendações Finais  

 

Em termos de planejamento, as políticas na área de bioenergia podem ser voltadas 

para a segurança energética, desenvolvimento rural, exportação e mitigação do 

aquecimento atmosférico (IIED/CFC, 2007), obviamente com foco individual ou 

combinado. 

 

O Brasil teria todas as condições para gerar políticas que permitissem a interiorização 

e regionalização do seu desenvolvimento deveras sustentável, a partir de experiências 

locais, valorizando o enfoque socioambiental e não apenas o econômico. A exemplo 

da iniciativa da COOPERBIO, existem muitas outras iniciativas inovadoras em curso 

no país, governamentais e privadas, porém desarticuladas em termos de diálogo 
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institucional, no tempo e no espaço, o que sugere a criação de um órgão articulador e 

regulador das atividades. 

 

A desarticulação entre os Ministérios da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e do 

Meio Ambiente do Brasil (CEDEPLAR, 2010) não oportuniza a consolidação e a 

disseminação das boas experiências, ou o aproveitamento de seus resultados 

satisfatórios. Muito pelo contrário, o que se observa são grandes e valiosos esforços 

(humanos, financeiros) que não se retroalimentam de forma sinérgica e construtiva e 

se perdem no tempo, resultando em acúmulos de descrédito e desconfiança por parte 

dos sujeitos sociais, foco dos projetos. Pensar em desenvolvimento rural inclusivo 

(Sachs, 2007) é pensar em termos de estruturas sociais e ambientes institucionais, 

para que as políticas encontrem possibilidades de enraizamento, fugindo do 

tratamento tópico e descontínuo, muitas vezes dados a setores-chave do meio rural.  

 

Considera-se fundamental o papel da universidade nesse tempo de mudanças e 

disrupções, especialmente em projetos de relevância social e não apenas econômica. 

Iniciativas como a da PETROBRAS, promovendo a produção de bioenergia pelos 

camponeses (inclusive a produção local de biodiesel, não apresentada neste trabalho), 

são altamente meritórias. Há, porém, o problema da descontinuidade de recursos para 

projetos de cunho socioambiental, acompanhados por universidades, causando 

também a descontinuidade dos projetos. Em geral, os recursos são disponibilizados e 

condicionados à obtenção de dados teóricos, não havendo tempo suficiente para a 

avaliação conclusiva dos impactos socioeconômicos e ambientais concretos. Nesse 

sentido, julga-se importante que os projetos sejam desenhados e mantidos por um 

maior período de tempo. 

 

De um modo geral, projetos sustentáveis de grande porte concentram recursos e 

recebem mais atenção por parte de analistas, pelos maiores riscos a eles associados.  

A ampliação das vantagens das atividades de pequena escala, com baixo impacto 

ambiental, seria possível com a criação de linhas de crédito especiais, direcionadas a 

pequenos produtores, muitas vezes negligenciados frente a grandes projetos. 

 

Mesmo admitindo a remota probabilidade de que um suporte concreto à iniciativa 

estudada venha a ocorrer no curto prazo, espera-se que iniciativas congêneres à  

estudada não levem tanto tempo para serem resgatadas, semelhantemente aos 

SIPEAS’s, concebidos há quase 30 anos atrás. 
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8.4 Aplicação do enfoque metodológico adotado para outras regiões do Brasil e 

outros países 

 

 

8.4.1 Outras regiões do Brasil 

 

A possibilidade de reaplicação dos sistemas estudados em outras regiões do Brasil 

mereceria estudos mais profundos e detalhados, pela diversidade das condições 

edafoclimáticas e contextos socioeconômicos do país, assim como pela 

heterogeneidade das condições sociais, culturais e agrárias que formam o setor da 

agricultura familiar brasileira.  

 

A iniciativa foi concebida e implementada no Rio Grande do Sul, onde a cultura 

camponesa insiste em manter o seu espaço em relação ao agribusiness, com fortes 

movimentos de resistência. Os agricultores do estado, em geral, são mais 

organizados, muitos deles com boas experiências de cooperativismo, ao contrário dos 

pequenos agricultores do Nordeste do país, fato claro na implementação do PNPB. As 

iniciativas do Movimento dos Pequenos Agricultores na região Nordeste, por exemplo, 

andam em ritmo completamente diverso daquelas na região Sul. 

 

Os estados de Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco possuem muitas microdestilarias 

para a produção de cachaça artesanal. A princípio, a produção integrada de etanol, 

coprodutos e alimentos em Pernambuco, por exemplo, poderia ser socialmente muito 

vantajosa, dentro do panorama da mecanização da colheita de cana, que dispensará 

muitos cortadores. Estes trabalhadores rurais, no entanto, continuarão a ser 

aproveitados na expansão sucroalcooleira em regiões aptas à cana com declives e 

também na expansão da produção do Nordeste, onde a mecanização nem sempre é 

aplicável, ou caminha a passos lentos.  

 

Além da árdua tarefa do corte, as condições de trabalho de um cortador de cana são, 

em geral, muito precárias, agravadas pelas longas jornadas que enfrentam para 

compensar as baixas remunerações. A opção de aderir a um IFES, juntamente com 

sua família e em sua propriedade, seria de grande valia para os trabalhadores. Porém, 

a fragilidade da organização dos pequenos agricultores nordestinos, também revelada 

na experiência do PNPB, seria um primeiro grande obstáculo para a disseminação dos 

sistemas, sem falar no baixo grau de envolvimento do poder público com os sérios 

problemas sociais e ambientais da região. 
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8.4.2 Outros países 

 

A metodologia utilizada e os resultados favoráveis apresentados nesta pesquisa, e em 

todas as outras pertinentes, poderiam ser aproveitados em países em 

desenvolvimento ou emergentes, que possuam condições edafoclimáticas favoráveis à 

produção de cana (países da África Subsahariana e da América Latina, como 

exemplos), mas que ainda não sejam marcados pela cultura sucroalcooleira de grande 

porte, como a do Brasil. 

 

No início do desenvolvimento do Proálcool, houve um intenso debate no Brasil sobre a 

escala de produção de etanol combustível (World Bank, 2011). A grande escala de 

produção prevaleceu sobre a pequena, sem dúvida, com inúmeros e indiscutíveis 

benefícios ambientais (globais) e econômicos para o país. Não se pode, porém, 

ignorar a que custos culturais, sociais e também ambientais (sobretudo regionais e 

locais) o modelo hegemônico sucroalcooleiro se consolidou, aqui incluindo os 

problemas de desigualdades regionais e diferenças entre as populações urbanas e 

rurais do país. Todas as lições, em seus prós e contras, que podem ser tiradas do 

processo de consolidação da produção de etanol da cana do país podem servir como 

inspiração e reflexão para outros países. 

 

Uma das maiores controvérsias nas avaliações da viabilidade de grandes programas 

de biocombustíveis no exterior é seu impacto sobre a segurança alimentar, geralmente 

associada ao acesso a alimentos básicos (preços e quantidade) (Nogueira e Capaz, 

2013) pelas camadas mais pobres da população. De fato, políticas de segurança 

alimentar e de produção de bioenergia não podem ser concebidas e tratadas 

isoladamente, pois interagem entre si em diversos aspectos, de forma mais explícita 

em alguns países emergentes ou em desenvolvimento (HLPE, 2013). A possível 

ameaça da produção de bioenergia sobre a segurança alimentar, no entanto, deve ser 

analisada em função de contextos nacionais (qualidade e disponibilidade de terras e 

água, renda média per capita, acesso a energia e alimentos pela população rural, por 

exemplo) e parâmetros específicos (matéria-prima e tecnologia utilizadas, escala de 

produção, envolvimento de trabalhadores locais, dentre outros) (HLPE, 2013; Nogueira 

e Capaz, 2013).  

 

Não há dúvida de que a segurança alimentar e o direito à alimentação devem 

prevalecer na concepção de políticas nacionais de biocombustíveis (HLPE, 2013). 

Porém, de acordo com as dependências de energia e alimentos de um país, nem 
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sempre a produção de mais alimentos, em detrimento a biocombustíveis (inclusive 

para exportação), significa aumentar o bem-estar social de um país, e vice-versa. 

Ademais, em cada uma destas situações, os impactos socioeconômicos e ambientais, 

regionais e, sobretudo, locais, são em geral muito complexos e difíceis de serem 

visualizados em simulações, controlados e mitigados na prática, tanto em médio 

quanto em longo prazos (aqui lembrando os impactos adversos da mudança do clima).  

 

Para países em desenvolvimento ou emergentes, com predomínio de população em 

áreas urbanas (países latino-americanos em geral), a participação dos combustíveis 

para transporte na demanda total de energia do país é importante. Atendida a 

segurança alimentar da população, a expansão de biocombustíveis nestes países 

(etanol e biodiesel, para abastecimento interno e também exportação) é altamente 

relevante, especialmente à luz dos avanços tecnológicos em andamento (2ª e 3ª  

gerações). Já para países asiáticos e africanos, que sejam predominantemente rurais, 

a demanda de energia do setor de transporte é menos importante. Nestes países, é 

preciso cautela nas políticas e nos programas de expansão de biocombustíveis, já que 

a maioria dos pobres rurais vivem sem acesso adequado à energia para suas 

necessidades básicas e, muitas vezes, à alimentação adequada (HLPE, 2013).  

 

O sistema integrado de produção de etanol e alimentos (pequena escala) apresentado 

neste trabalho, a princípio aventado para o estado brasileiro do Rio Grande do Sul, 

ganha espaços de reaplicação se considerada a existência de cerca de 1 bilhão de 

pessoas em estado de subnutrição no mundo e cerca de 1/3 da população mundial 

sem acesso a meios adequados para cozinhar (FAO, 2012b; IEA, 2012a). Muitas 

mulheres gastam até 3 a 4 horas por dia coletando combustível (lenha e resíduos 

agropecuários) para o uso familiar, por vezes, viajando de 5 a 10 km por dia. Em 

muitos países africanos, asiáticos e latino-americanos, as mulheres rurais transportam 

cerca de 20 kg de lenha todos os dias (HLPE, 2013). A situação desses seres 

humanos, e de outros que venham a se tornar mais vulneráveis por políticas centradas 

na lógica  econômica, tem tudo para piorar com a mudança do clima. 

 

Dentre outras vantagens sociais e ambientais, o etanol produzido pelos camponeses, 

além de servir como combustível para transporte e maquinários agrícolas adaptados, 

poderia ser utilizado para cozinhar (fogões menos poluentes, que reduzem a emissão 

de “carbono negro”, evitam problemas de saúde das famílias e também o 

desmatamento), aquecer e gerar energia para atividades econômicas locais. 
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Apresenta-se a seguir algumas condições mínimas, que poderiam viabilizar a 

reaplicação do sistema da COPERBIO em outros países, sempre considerando a 

influência da mudança do clima nos sistemas humanos e naturais. 

 

 O índice pluviométrico da região de reaplicação deve ser superior a 800 mm 

(idealmente entre 1.200 mm e 1.500 mm), onde a cultura da cana-de-açúcar 

atinge taxas de produtividade satisfatórias, sem demandar irrigação (Seabra, 

2008) e seus consequentes custos financeiros e ambientais.   

 

Este não é o caso, por exemplo, da Índia, do Peru e da África do Sul (FAO, 

2013). Já o Haiti, outro exemplo, possui condições ideais para a produção de 

etanol, possuindo muitas usinas de açúcar e destilarias. Uma das maiores 

dificuldades atuais dos pobres rurais do país é o acesso à energia para 

cozinhar. A ação da indústria de carvão é uma das diversas barreiras à criação 

de um mercado nacional do biocombustível (Project Gaia, 2013);  

 

 Garantia do acesso adequado a recursos básicos pelos camponeses (terra, 

água, insumos, assim como capacitação e treinamento e suporte técnico 

contínuos), sem os quais pouco poderá ser feito para consolidar sua renda em 

bases produtivas, uma das lições do PNPB (HLPE, 2013);  

 

 Nível de organização comunitária tal que permita a abertura de espaços para 

discussão, informação, capacitação e treinamento de lideranças e 

camponeses, bem como a criação de cooperativas de crédito; 

 

 Envolvimento de instituições de ensino e pesquisa para a realização de visitas 

de campo e estudos preliminares, junto aos camponeses e seus saberes e com 

base em dados meteorológicos presentes e projetados (à luz da mudança do 

clima), relativos às condições (quali e quantitativas) edáficas e hídricas da 

região, a variedades de cana, consórcios alimentares e rotações adequadas e 

à viabilidade de plantação local de florestas energéticas.  Avaliações sociais, 

tecnológicas e econômicas preliminares também são importantes, 

preferencialmente em interação direta com os camponeses, técnicos, 

fabricantes, especialistas e instituições locais.  

 

Note-se que muitos dados e informações utilizados neste trabalho já haviam 

sido sistematizados e disponibilizados pelos técnicos da COPPERBIO, 
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produtores e pesquisadores acadêmicos (UFSM, UFRGS, UFSC, UNICAMP, 

dentre outras) e instituições (EMATER/RS), possibilitando e agilizando as 

análises realizadas.  

 

 Vontade política e capacidade institucional do governo (federal, estadual e 

municipal) para legislar, regular e dar suporte técnico e financeiro às atividades 

envolvidas na implantação do sistema e em sua continuidade, através de 

políticas especificamente voltadas para os camponeses de seus países. 

 

Ressalta-se que, além da cana-de-açúcar, outras matérias-primas poderiam ser 

utilizadas na produção local de etanol (mandioca, batata-doce, sorgo sacarino, como 

exemplos), abrindo o leque de possibilidades de reaplicação do sistema estudado. A 

produção local de biodiesel, a partir do cultivo de oleaginosas adaptáveis às condições 

camponesas (óleo de palma, soja e girassol, por exemplo) também pode ser uma 

alternativa viável e adequada ao contexto e às necessidades de muitas regiões.  

 

Considera-se, por fim, altamente benéfica às populações mais vulneráveis, do 

presente e do futuro, a criação de uma rede global solidária para troca de dados, 

informações, experiências e lições aprendidas, com vistas ao apoio contínuo, ao 

financiamento e à disseminação de boas - ou melhores - práticas de produção local de 

bioenergia e alimentos.  

 

 

8.5 Recomendações para Estudos Futuros 

 

Os seguintes estudos são sugeridos como complementação e extensão - não 

exaustiva - deste trabalho. 

 

 Redimensionamento das unidades de 600 L/dia, ajustando o sistema às 

demandas e interesses dos agricultores, relativos à produção de coprodutos, 

especialmente com foco na opção de produção conjunta de etanol e 

coprodutos, em termos de investimentos iniciais. Neste panorama de 

redimensionamento, uma análise mais profunda deverá ser feita considerando 

a perspectiva de expansão da unidade de 5.000 L/dia, vis a vis as unidades de 

600 L/dia, considerando os resultados a serem obtidos com seu pleno 

funcionamento, no futuro;  
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 Análise econômica contemplando todos os resultados operacionais das 

propriedades envolvidas com a microdestilaria; 

 

 Obtenção de dados do sistema para avaliar a produtividade das culturas (cana 

e alimentos), a quantidade e a qualidade dos produtos (etanol e alimentos), 

com e sem a sua integração; 

 

 Elaboração de cenários, contemplando produtividades agrícolas da cana e 

variação de custos com insumos adicionais, capacidades e eficiências 

industriais das microdestilarias, patamares produtivos de etanol e preços 

praticados (etanol, gasolina, açúcar e outros subprodutos da cana); 

 

 Estudos embasados em dados primários, relativos aos custos de transporte 

evitados, no caso da produção de etanol dentro do Rio Grande do Sul; 

 

 Nova estimativa de GEE do sistema, com a adoção de fatores de emissão mais 

adequados à realidade do experimento; nessa linha, seriam importantes: 

 

- análise de sensibilidade para avaliar a influência da adoção de alguns 

parâmetros nas emissões totais de GEE;  

 

- estudos realizados a partir de observações diretas no campo, para 

estimar os fatores de emissão (direta e indireta) de N2O do solo e de 

seu manejo, incluindo dados concretos quanto à cobertura do solo, 

adubação orgânica utilizada, fixação biológica de nitrogênio e 

consórcios alimentares; 

 

 Cenários de produção de etanol dentro do RS, em grande e pequena escala, 

visando o maior aproveitamento das áreas aptas à produção de cana, a 

menores custos ambientais. 

 

  



209 
 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Abramovay, R., 2012. Muito além da economia verde. 1ª ed. São Paulo: Ed. Abril. 
 
Abreu, Y.V. de, Oliveira, H.R. de, Leal, J.E.C., 2012. Biodiesel no Brasil em Três 
Hiatos: Selo Combustível Social, Empresas e Leilões 2005 a 2012. [YV de Abreu]. 
Universidad de Málaga: Málaga, Espanha; 2012. Disponível em: 
http://www.eumed.net/librosgratis/2012b/1224/index.htm; acesso em 06.05.2013. 
 
Agostinho, F., Ortega, E., 2012. “Integrated food, energy and environmental services 
production as an alternative for small rural properties in Brazil”. Energy; 37: 103-14. 
 
ANA (Agência Nacional de Águas), 2013. Conjuntura de Recursos Hídricos no Brasil. 
Brasília, DF: ANA. 
 
ANA (Agência Nacional de Águas), 2010. ATLAS Brasil. Abastecimento Urbano de 
Água. Resultados por Estado. Vol.2. Superintendência de Planejamento de Recursos 
Hídricos – SPR. Brasília, DF. 
 
ANA (Agência Nacional de Águas), 2005. Disponibilidade e Demandas de Recursos 
Hídricos no Brasil. Cadernos de Recursos Hídricos. Brasília, DF. 
 
ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), 2014. 
Anuário da Indústria Automobilística Brasileira 2014.  
 
ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), 2012.  
Anuário estatístico brasileiro do petróleo, gás natural e biocombustíveis - 2012. ANP. 
 
ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), 2011. Resolução 
ANP Nº 7, de 9.2.2011. Disponível em:  www.anp.gov.br, acesso em 15.09. 2012. 
 
ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), 2010. Despacho 
do Superintendente Nº 1.464/2010, de 14 de Setembro de 2010. Disponível em: 
http://nxt.anp.gov.br/nxt/gateway.dll/leg/despachos/2010/setembro/desp%201.464%20
-%202010.xml, acesso em 30.07.2013.  
 
Arruda, P., 2011. “Perspective of the Sugarcane Industry in Brazil”. Tropical Plant Biol; 
4:3-8. 
 
AS-PTA (Agricultura Familiar e Agroecologia), 2009. Agricultura Familiar Camponesa 
na Construção do Futuro. Org.: Paulo Petersen. Revista Agriculturas: experiências em 
agroecologia. Edição Especial, Outubro de 2009. 
 
Austin A.T., Bustamante, M.M.C., Nardoto, G.B., et al. “Latin America’s Nitrogen 
Challenge”. Science ; 340: 149. 
 
Barrett, C.B., Travis, A,J,, Dasgupta, P., 2011. “On biodiversity conservation and 
poverty traps”. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences); 108 (34): 
13907-12. 
 
Batista, J. L. F., Couto, H.T.Z. do., 2012. O “Estereo”. METRVM, no 2. Laboratório de 
Métodos Quantitativos do Departamento de Ciências Florestais (ESALQ), 
Universidade de São Paulo: Outubro, 2002.  
 

http://www.eumed.net/librosgratis/2012b/1224/index.htm
http://www.anp.gov.br/
http://nxt.anp.gov.br/nxt/gateway.dll/leg/despachos/2010/setembro/desp%201.464%20-%202010.xml
http://nxt.anp.gov.br/nxt/gateway.dll/leg/despachos/2010/setembro/desp%201.464%20-%202010.xml


210 
 

Bergquist, D.A., Cavalett, O., Rydberg, T., 2012. “Participatory emergy synthesis of 
integrated food and biofuel production: a case study from Brazil”. Environ, Dev 
Sustain;14 (2): 167-82. 
 
Bernardi, I. P. Pulcherio-Leite, A.; Miranda, J. M. D; Passos, F. C., 2007. Ampliação da 
distribuição de Molossops neglectus Williams e Genoways (Chiroptera, Molossidae) 
para o Sul da América do Sul. Revista Brasileira de Zoologia; 24: 505-507. 
 
BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social) e CGEE (Centro 
de Gestão de Estudos Estratégicos), 2008. Bioetanol de cana-de-açúcar: energia para 
o desenvolvimento sustentável. Org.: BNDES e CGEE, Rio de Janeiro. 
 
Bogdansky, A., 2012. “Integrated food-energy systems for climate-smart agriculture”. 
Agric Food Security, 1-9. Disponível em: 
http://www.agricultureandfoodsecurity.com/content/1/1/9; acesso em 03.04.2013. 
 
Bowman, M.S., Zilberman, D., 2013. “Economic Factors Affecting Diversified Farming 
Systems”. Ecol Soc; 18 (1) 33. 
 
BP (Britsh Petroleum), 2012.  BP Statistical Review of World Energy. June 2012. 
 
Bryngelssonn D.K., Lindgren, K., 2013. “Why large-scale bioenergy production on 
marginal land is unfeasible: A conceptual partial equilibrium analysis”. Energ Policy; 55: 
454–66. 
 
Brussaard, L., Caron, P., Campbell, B., et al., 2010. “Reconciling biodiversity 
conservation and food security: scientific challenges for a new agriculture”. Curr Opin 
Environ Sustain; 2: 34-42. 
 
Buzzatti, M. G., 2011. Elementos para uma Ação de Mitigação Nacionalmente 
Adequada (NAMA) a partir da produção de biodiesel de Óleo de Dendê pela 
Agricultura Familiar no Brasil. Dissertação (M.Sc.). UFRJ/COPPE/Programa de 
Planejamento Energético. Rio de Janeiro, RJ. 
 
Caldas, N.V., 2008. Agricultura familiar e Previdência Social Rural: um estudo 
comparativo em quatro municípios gaúchos. Dissertação (M.Sc.). Universidade 
Federal de Pelotas. Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola 
Familiar. Pelotas, RS. 
 
Capeletto, Gilberto José, 2010. Balanço Energético do Rio Grande do Sul 2010: ano 
base 2009. Org.: Gilberto José Capeletto e Gustavo Humberto Zanchi de Moura. Porto 
Alegre, Grupo CEEE / Secretaria de Infra-Estrutura e Logística do Rio Grande do Sul. 
 
Carvalho, P. T. de, 2012. Balanço de Emissões de Gases de Efeito Estufa de Biodiesel 
Produzido a partir de Soja e Dendê no Brasil. Dissertação (M.Sc.). UFRJ/ COPPE/ 
Programa de Planejamento Energético, Rio de Janeiro, RJ. 
 
Cavalcanti, M.C.B., 2011. Tributação relativa etanol-gasolina no Brasil: competitividade 
dos biocombustíveis, arrecadação do estado e internalização dos custos de carbono.  
Tese (D.Sc.), UFRJ/COPPE/Programa de Planejamento Energético. Rio de Janeiro, 
RJ.  
 
Cavalett, O., Leal, M., Rydberg, T., 2010. Avaliação Emergética de Sistema Camponês 
de Produção de Álcool, Alimentos e Serviços Ambientais. 
 

http://www.agricultureandfoodsecurity.com/content/1/1/9


211 
 

CEDEPLAR (Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de 
Ciências Econômicas da UFMG), 2010a. Empreendedorismo Rural. Autor: Arilson 
Favareto.  Estudo 53. Projeto Perspectivas dos Investimentos Sociais no Brasil (PIS). 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
 
CEDEPLAR (Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de 
Ciências Econômicas da UFMG), 2010b. Etanol. Autores: Martin Obermaier e WillIiam 
Wills. Coordenador: Emilio Lèbre La Rovere. Estudo 55. Projeto Perspectivas dos 
Investimentos Sociais no Brasil (PIS). Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
 
CENBIO, 2010. Panorama mundial de bioenergia. José Goldemberg, em 28.09.2010. 
 
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), 2011a. “Estudio 
regional sobre economía de los biocombustibles 2010: temas clave para los países de 
América Latina y el Caribe”. Documento para discusión. Diálogo de Políticas sobre 
desarrollo institucional e innovación em biocombustibles en América Latina y el Caribe. 
Santiago de Chile, 28 y 29 de marzo, 2011. 
 
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), 2011b. El sector 
brasileño del azúcar y el alcohol: evolución, cadena productiva e innovaciones. Revista 
CEPAL 2011; 103: 179-98. 
 
CEPEN (Centro de Pesquisas Eco-naturais), 2013. Subprojeto Rio da Várzea. Projeto 
Bacia do Rio Uruguai. Disponível em: http://www.cepen.com.br/proj_uruguai.htm, 
acesso em dezembro de 2013. 
 
César, A.S., Batalha, M,O., 2010. “Biodiesel production from castor oil in Brazil: A 
difficult reality”. Energ Policy; 38: 4031-39. 
 
CETRI (Centre Tricontinental), 2010. Impact de l'expansion des cultures pour 
biocarburants dans les pays en developpement. Rapport Final, décembre 2010. 
 
CGEE (Centro de Gestão de Estudos Estratégicos), 2012. Sustainability of sugarcane 
bioenergy. Updated edition. Brasília: DF, Brazil. 
 
Cherubini, F., Strømman, A.H., 2011. “Life cycle assessment of bioenergy systems: 
State of the art and future challenges”. Bioresource Technology 102: 437-51. 
 
Cherubini, F., 2010. “GHG balances of bioenergy systems – Overview of key steps in 
the production chain and methodological concerns”, Renewable Energy; 35: 1565-73. 
 
Cherubini, F., Bird, N.D., Cowie, A., et al., 2009. “Energy- and greenhouse gas-based 
LCA of biofuel and bioenergy systems: Key issues, ranges and recommendations”. 
Resources, Conservation and Recycling; 53: 434-47. 
 
.............................. Código Florestal Estadual do RS. Lei Estadual Nº 9.519, de 21 de 
janeiro de 1992. Disponível em: 
http://www.ufsm.br/cepef/artigos/cod%20flor%20est%20rs.pdf, acesso em setembro de 
2012. 
 
.............................. Contrato PETROBRAS / COOPERBIO, 2006. 
 
Coelho. C.C.G.M., 2012. Utilização Digestiva de Dietas Semi Simplificadas com Fenos 
enriquecidos com Vinhaça para Coelhos em Crescimento. Dissertação (M.Sc.). 

http://www.cepen.com.br/proj_uruguai.htm
http://www.ufsm.br/cepef/artigos/cod%20flor%20est%20rs.pdf


212 
 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Escola de Veterinária. Programa de 
Pós-Graduação em Zootecnia. Belo Horizonte, MG. 
 
Colomer, M.,Tavares, A., 2012. “Precificação de Combustíveis no Brasil e as Barreiras 
ao Investimento”. GEE (Grupo de Economia da Energia). Instituto de Economia. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Texto para Discussão 004/2012. 
 
Compeán, G., Polenske, K.R., 2011. “Antagonistic bioenergies: Technological 
divergence of the ethanol industry in Brazil”. Energy Policy; 39 (11): 6951-61. 
 
CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento), 2012. Acompanhamento de safra 
brasileira : cana-de-açúcar, terceiro levantamento, Brasília: dezembro/2012. 
 
CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) / MAPA (Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento), 2010. Perfil do Setor do Açúcar e do Álcool no Brasil - 
Edição para a safra 2008-2009. Diretoria de Política Agrícola e Informações. 
Superintendência de Informações do Agronegócio. Maio de 2010. 
 
Conservação Ambiental Brasil, 2011. Economia Verde - Desafios e oportunidades. 
Política Ambiental, Nº 8; Belo Horizonte, Junho de 2011. 
 
Conte, B., Pertuzzatti, A., Conte, S., et al., 2013. “Análise Espaço Temporal do Uso do 
Solo de parte da Bacia Hidrográfica do Rio da Várzea nos Anos de 1985, 1996 e 2010, 
RS, Brasil”. Enciclopédia Biosfera. Centro Científico Conhecer; 9: 16. Goiânia, GO. 
 
COOPERBIO (Cooperativa Mista de Produção, Industrialização e Comercialização de 
Biocombustíveis Ltda.), 2012. Comunicação pessoal: Sr. Marcelo Leal, Sr. Marcos Joni 
de Oliveira e Sra. Debora Waleska Sasdelli Varoli, várias datas. 
 
Costa, C.C., Guilhoto, J.J.M., 2011. “O Papel da Tributação Diferenciada dos 
Combustíveis no Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo”. Economia 
Aplicada; 15 (3): 369-90. 
 
Crutzen, P. J., Mosier, A. R., Smith, K. A., et al., 2007. “N2O release from agro-biofuel 
production negates global warming reduction by replacing fossil fuels”. Atmos Chem 
Phys Discuss, 7: 11191-205. 
 
CWFS (Committee on World Food Security), 2012. “Investing in smallholder agriculture 
for food and nutrition security”. High Level Panel of Experts on Food Security and 
Nutrition. Draft V0 version December 20th, 2012. 
 
DAE (Danish Energy Agency) / OECD (Organisation for Economic Co-operation and 
Development) / UNEP (Risø Centre), 2013. National Greenhouse Gas Emissions 
Baseline Scenarios: Learning from Experiences in Developing Countries.  
 
Demkzuk,A., 2012. A. Produção de Cana-de-Açúcar para a Obtenção de Etanol 
Hidratado no Rio Grande do Sul: Uma análise utilizando Dinâmica de Sistemas. 
Dissertação (M.Sc.). Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Escola de 
Administração. Porto Alegre, RS. 
 
Dhillon, R.S., Wuehlisch, G. von, 2013. “Mitigation of global warming through 
renewable biomass”. Biomass Bioenerg; 48: 75-89. 
 
Dornburg, V., Vuuren, D. van, Ven, G. van de, et al., 2010. “Bioenergy revisited: Key 
factors in global potentials of bioenergy”. Energ Environ Sci; 3: 258-67. 



213 
 

EMATER/RS (Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica 
e Extensão Rural), 2012. Comunicação pessoal: Sr. Alencar Rugeri, em 01.09.2012 e 
04.09.2012. 
 
EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), 2013. Disponível em: 
www.agencia.cnptia.embrapa.br, acesso em 23.01.2013. 
 
EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), 2009. Mitigação das 
Emissões de Gases Efeito Estufa pelo Uso de Etanol da Cana-de-Açúcar Produzido 
Brasil. Circular Técnica no 27. Seropédica, RJ, Abril de 2009. 
 
EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), 2009. Zoneamento 
Agroecológico da cana-de-açúcar. Disponível em 
http://www.cnps.embrapa.br/zoneamento_cana_de_acucar/, acesso em dezembro de 
2013.  
 
EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), 2008. Aquecimento Global 
e a Nova Geografia da Produção Agrícola no Brasil. 
 
EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), 1981. A industrialização 
do álcool brasileiro em usinas de pequena escala de produção - Uma avaliação 
econômica. Tecnologia. Etanol, vol. 111, no 17. 
 
EPE (Empresa de Pesquisa Energética), 2012a. Balanço Energético Nacional - ano 
base 2011. Relatório Final.  
 
EPE (Empresa de Pesquisa Energética), 2012b. Plano Decenal de Energia (PDE) 
2021.  
 
EPE (Empresa de Pesquisa Energética), 2012c. “O Modelo Energético Brasileiro. 
Plano de Expansão e a Diversificação da Matriz”. II Seminário da Matriz Energética. 
Rio de Janeiro, 29 de maio de 2012. 
 
EPE (Empresa de Pesquisa Energética), 2012d. Análise de Conjuntura dos 
Biocombustíveis. Janeiro 2011 - Dezembro 2011. EPE-DPG-SDB-Bios-NT-01-2012. 
 
EPE (Empresa de Pesquisa Energética), 2007. Plano Nacional de Energia 2030. Rio 
de Janeiro. 
 
ESALQ (Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz) / SIFRECA (Sistema de 
Informações de Fretes). SP: USP, 2013. Disponível em:  
http://sifreca.esalq.usp.br/sifreca/pt/fretes/rodoviarios/index.php?q=, acesso em 
30.07.2013. 
 
Exame, 2013. Disponível em: http://exame.abril.com.br/economia/noticias/preco-do-
etanol-cai-em-14-estados-e-sobe-em-11-diz-anp, acesso em 22.07.2013. 
 
Fargione, J.E,  Plevin, R.J., Hill, J.D., 2010.  “The Ecological Impact of Biofuels”. Annu. 
Rev. Ecol. Evol. Syst; 41: 351-77.  
 
Fargione, J.E., Hill, J., Tilman, D., et al., 2008. “Land Clearing and the Biofuel Carbon 
Debt”. Science, 319 (5867): 1235-8. 
 

http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/
http://www.cnps.embrapa.br/zoneamento_cana_de_acucar/
http://sifreca.esalq.usp.br/sifreca/pt/fretes/rodoviarios/index.php?q
http://exame.abril.com.br/economia/noticias/preco-do-etanol-cai-em-14-estados-e-sobe-em-11-diz-anp
http://exame.abril.com.br/economia/noticias/preco-do-etanol-cai-em-14-estados-e-sobe-em-11-diz-anp


214 
 

FAO (Food and Agriculture Organization of The United Nations), 2013. Biofuels and 
the sustainability challenge: A global assessment of sustainability issues, trends and 
policies for biofuels and related feedstocks. Rome.  
 
FAO (Food and Agriculture Organization of The United Nations), 2012a. Smallholders 
in Global Bioenergy Value Chains and Certification. Evidence from Three Case 
Studies. Bioenergy and Food Security Criteria and Indicators Project (BEFSCI). 
 
FAO (Food and Agriculture Organization of The United Nations), 2012b. The State of 
Food and Agriculture. Investing in Agriculture for a better Future. Rome. 
 
FAO (Food and Agriculture Organization of The United Nations), 2010a. Bioenergy and 
Food Security.The BEFS Analysis for Tanzania. The Bioenergy and Food Security 
Project. 
 
FAO (Food and Agriculture Organization of The United Nations), 2010b. Making 
Integrated Food-Energy Systems Work for People and Climate. An Overview. Rome. 
 
FAO (Food and Agriculture Organization of The United Nations), 2010c. Integrated 
Food-Energy Systems Project assessment in China and Vietnam. Final Report. Rome: 
FAO. 
 
Favareto, A., Kawamura, A., Diniz, J.F., 2011. “Controvérsias Científicas e Sociais na 
Produção de Biocombustíveis: Uma Avaliação do Programa Nacional de Produção e 
Uso do Biodiesel. Contemporâneos”. Revista de Artes e Humanidades, no 9; 
Novembro 2011- Abril 2012. 
 
FBDS (Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável), 2012a. “Energia e 
Economia Verde: Cenários Futuros e Políticas Públicas”. Coleção de Estudos sobre 
Diretrizes para uma Economia Verde no Brasil. 
 
FBDS (Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável), 2012b. “Setor 
Financeiro: Suporte Fundamental de Transição para a Economia Verde”. Coleção de 
Estudos sobre Diretrizes Para Uma Economia Verde No Brasil.  
 
FECOMBUSTÍVEIS (Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de 
Lubrificantes), 2013. Relatório Anual da Revenda de Combustíveis 2013. Etanol. 
 
FEPAM (Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler do Rio 
Grande do Sul), 2013. Disponível em: 
http://www.fepam.rs.gov.br/qualidade/regiao_uruguai.asp, acesso em dezembro de 
2013. 
 
Fritsche, U.R., Sims, R.E.H., Montl, A., 2010. “Direct and indirect land-use competition 
issues for energy crops and their sustainable production - an overview”. Biofuels, 
Bioprod Bioref; 4: 692–704. 
 
Frison, E. A., Cherfas, J., Hodgkin, T., 2011. “Agricultural Biodiversity Is Essential for a 
Sustainable Improvement in Food and Nutrition Security”. Sustainability; 3: 238-53. 
 
Gasparatos, A., Stromberg, P., Takeuchi, K., 2013. “Sustainability impacts of first-
generation biofuels”. Anim Front; 3: 12-26. 
 

http://www.fepam.rs.gov.br/qualidade/regiao_uruguai.asp


215 
 

Gasparatos, A., Lee, L.Y., von Maltitz, G., et al., 2012. Biofuels in Africa: Impacts on 
ecosystem services, biodiversity, and human wellbeing. UNU-IAS (United Nations 
University-Institute of Advanced Studies). Policy Report. Yokohama, Japan. 
 
Gasparatos, A., Stromberg, P., Takeuchi, K., 2011. “Biofuels, ecosystem services and 
human wellbeing: Putting biofuels in the ecosystem services narrative”. Agric, Ecosyst 
Environ;142: 111-28. 
 
GEF (Global Environment Facility)-UNEP (United Nations Environment Programme ), 
2012. Global Assessements and Guidelines for Sustainable Liquid Biofuel Production 
in Developing Countries. Final Report. Heilderberg/ Paris / Utrecht / Darmstadt 29 
February 2012. 
 
German, L., Schoneveld, G., 2012. “A review of social sustainability considerations 
among EU-approved voluntary schemes for biofuels, with implications for rural 
livelihoods”. Energ Policy; 51: 765-78. 
 
German, L., Schoneveld, G.C., Pacheco, P., 2011. “Local Social and Environmental 
Impacts of Biofuels: Global Comparative Assessment and Implications for 
Governance”. Ecology and Society;16 (4): 29.  
 
Girardi, E.P., 2008. Proposição Teórico-Metodológica de uma Cartografia Geográfica 
Crítica e sua Aplicação no Desenvolvimento do Atlas da Questão Agrária Brasileira. 
Tese (D.Sc.). Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia. 
Presidente Prudente, SP.  
 
Görgen, F.S., 2004. Os Novos Desafios da Agricultura Camponesa. Editora Vozes, 
Petrópolis.  
 
Goldemberg, J., Guardabassi, P., 2009. “Are biofuels a feasible option?”. Energ Policy 
2009;37: 10-14. 
 
Goldemberg, J., Coelho, S.T., Guardabassi, P., 2008. “The sustainability of ethanol 
production from sugarcane”. Energy Policy; 36: 2086-97. 
 
Goldemberg, J., Coelho, S.T., Nastari, P.M., et al., 2004. “Ethanol learning curve - the 
Brazilian experience”. Biomass and Bioenergy, 26(3): 301-4. 
 
Gouvello, C. de, Soares Filho, B. S., Nassar, A., et al., 2010. Low Carbon Study for 
Brazil. World Bank. Washington D.C.; 2010. 
 
Granatstein, D., 2012. The Language of Agriculture and Food. Towards an Index of 
Sustainability for Agriculture. Washington State University. Disponível em: 
http://organicfarms.wsu.edu/blog/sustainability-index/, acesso em 08.06.2012.  
 
Hertel, T.W., Tynner, W.E., Birur, D.K., 2010. “The Global Impacts of Biofuel 
Mandates”. The Energy Journal; 31: 1. 
 
Hertel, T.W., Rosch, S. D., 2010. “Climate Change, Agriculture and Poverty”. Policy 
Research Working Paper 5468.The World Bank Development Research Group. 
Agriculture and Rural Development Team. November 2010. 
 
HLPE, 2013. “Biofuels and food security”. High Level Panel of Experts on Food 
Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome. 
 

http://organicfarms.wsu.edu/blog/sustainability-index/


216 
 

Hoffmann, R., Ney, M.G., 2010. Estrutura fundiária e propriedade agrícola no Brasil, 
grandes regiões e unidades da federação (de 1970 a 2008). Brasília, Ministério do 
Desenvolvimento Agrário. 
 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 2006. Censo Agropecuário. 
Agricultura Familiar. Primeiros Resultados. Brasil, Grandes Regiões e Unidades da 
Federação. Rio de Janeiro. 
 
ICTSD (International Centre for Trade and Sustainable Development), 2011. The 
Impact of US Biofuel  Policies on Agricultural Price Levels and Volatility. By Bruce A. 
Babcock. Issue Paper no. 35. Center for Agricultural and Rural Development, Iowa 
State University Programme on Agricultural Trade and Sustainable Development. 
 
IEA (International Energy Agency).Tracking Clean Energy Progress 2013. IEA Input to 
the Clean Energy Ministerial. OECD/IEA; 2013. 
 
IEA (International Energy Agency. World Energy Outlook 2012. France: IEA; 2012. 
 
IEA (International Energy Agency), 2012a. World Energy Outlook 2012. Summary. 
Portuguese Translation. 
 
IEA (International Energy Agency), 2012b. CO2 Emissions from Fuel Combustion. 
Highlights. 
 
IEA (International Energy Agency), 2011. Advantage Energy. Emerging Economies, 
Developing Countries and the Private-Public Sector Interface. Information Paper.  
September 2011. 
 
IFAD (International Fund for Agricultural Development), 2010. “Rural Poverty 2011. 
New realities, new challenges: new opportunities for tomorrow’s generation”. Quintily 
(Print). Rome, Italy, November 2010. 
 
IHU (Instituto Humanitas Unisinos), 2013. Disponível em: 
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/519858-combate-a-pobreza-precisa-de-mudanca-
de-180d-no-brasil-diz-ex-relator-da-onu; acesso em 06.05.2013. 
 
IICA (Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura), 2012. Reflexões e 
Proposições de Políticas Públicas de Desenvolvimento Territorial. Série 
Desenvolvimento Rural Sustentável, vol.15. Brasília, fevereiro de 2012. 
 
IICA (Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura), 2011. Situação em 
2010 e Perspectivas da Agricultura no Brasil para 2011. Org.: Marco Ortega 
Berenguer. Brasília, Brasil.  
 
IIED (International Institute for Environment and Development) / CFC (Common Fund 
for Commodities), 2007. Biofuels: Strategic Choices for Commodity Dependent 
Developing Countries. Commodities Issues Series, London, UK, November 2007. 
 
INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), sem ano (a). Atlas 
Fundiário Brasileiro. Disponível em: 
http://www.incra.gov.br/index.php/servicos/publicacoes/outras-publicacoes, acesso em 
julho de 2012. 
 
INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), sem ano (b). Análise 
Diagnóstico de Sistemas Agrários. Guia Metodológico. Convênio INCRA/FAO. 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/519858-combate-a-pobreza-precisa-de-mudanca-de-180d-no-brasil-diz-ex-relator-da-onu
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/519858-combate-a-pobreza-precisa-de-mudanca-de-180d-no-brasil-diz-ex-relator-da-onu
http://www.incra.gov.br/index.php/servicos/publicacoes/outras-publicacoes


217 
 

Disponível em: http://www.incra.gov.br/index.php/reforma-agraria-2/analise-balanco-e-
diagnosticos/file/57-guia-metodologico-analise-diagnostico-de-sistemas-agrarios, 
acesso em julho de 2012. 
 
IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), 2012a. Políticas Sociais: 
acompanhamento e análise. Diretoria de Estudos e Políticas Sociais. Brasília, Brasil.  
 
IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), 2012b. Biodiesel no Brasil: desafios 
das políticas públicas para a dinamização da produção. Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República. Comunicados do IPEA no 137.   
 
IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), 2011. Mudança do Clima no Brasil: 
aspectos econômicos, sociais e regulatórios. Brasília, Brasil. 
 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 2011. Special Report Renewable 
Energy Sources (SRREN).  
 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 2007. Climate Change 2007: The 
Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Summary for Policymakers. 
In: Solomon, S., Qin, D., Manning, M., Chen, Z., Marquis, M., Averyt, K.B., Tignor, M., 
Miller, H.L. (eds). Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New 
York; NY, USA. 
 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 2006. IPCC guidelines for 
national greenhouse gas inventories, prepared by the National Greenhouse Gas 
Inventories Programme. In: Eggleston HS, Buendia L, Miwa K, Ngara T, Tanabe K, 
editors. Japan: IGES; 2006.  
 
Karp, A., Richter, G.M., 2011. “Meeting the challenge of food and energy security”. 
Journal of Experimental Botany, Page 1-9.   
 
Kaup, F., Nitsch, M., Menezes, T., 2011. E2025: Brazil’s Aspirations for a massive 
Worldwide Substitution of Gasoline by 2025. In: Savolainen, Mia (ed.): International 
Nordic Bioenergy Conference 2011, 5.-9.9.2011, Book of Proceedings, FINBIO (The 
Bioenergy Association of Finland). Publication 51, Jyväskylä, 346-54. 
 
Khatiwada, D., Seabra, J., Silveira, S., et al., 2012. “Accounting greenhouse gas 
emissions in the lifecycle of Brazilian sugarcane bioethanol: Methodological references 
in European and American regulations”. Energ Policy;47: 384-97. 
 
Kohlhepp, G. Análise da situação da produção de etanol e biodiesel no Brasil. Instituto 
de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Estudos Avançados, vol. 24, no 
68, São Paulo: 2010. 
 
Krieger, E.I.F., 2007. Avaliação do Consumo de Água, Racionalização do Uso e Reúso 
do Efluente Líquido de um Frigorífico de Suínos na busca da Sustentabilidade 
Socioambiental da Empresa. Tese (D.Sc.). Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. Instituto de Biociências. Programa de Pós-Graduação em Ecologia. Porto Alegre, 
RS. 
 
Lapola, D.M., Schaldach, R., Alcamo, J.,et al., 2010. “Indirect land-use changes can 
overcome carbon savings from biofuels in Brazil”. PNAS (Proceedings of the National 
Academy of Sciences);107(8): 3388-93. 
 

http://www.incra.gov.br/index.php/reforma-agraria-2/analise-balanco-e-diagnosticos/file/57-guia-metodologico-analise-diagnostico-de-sistemas-agrarios
http://www.incra.gov.br/index.php/reforma-agraria-2/analise-balanco-e-diagnosticos/file/57-guia-metodologico-analise-diagnostico-de-sistemas-agrarios


218 
 

Leal, M.R.L.V., Galdos, M.V., Scarpare, F.V., et al., 2013. “Sugarcane straw 
availability, quality, recovery and energy use: A literature review”. Biomass  Bioenerg; 
1-9;  http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2013.03.007.  
 
Leal, M., 2011. Estudo de Cadeia Produtiva Cooperativa da Cana-de-Açúcar no 
Território do Médio Alto Uruguai. Produtos 1, 2 e 3. Relatório de Consultoria (Contrato 
Nº 322.763 - 36 / 2010 / MDA / CAIXA). Frederico Westphalen, Junho de 2011. 
 
Lehtonen, M., 2011. “Social sustainability of the Brazilian bioethanol: power 
relations in a centre-periphery perspective”. Biomass Bioenerg; 35(6): 2425-34. 
 
Lima, N.C., 2011. A Formação dos Preços do Etanol Hidratado no Mercado Brasileiro 
de Combustíveis. Tese (D.Sc.). Universidade de São Paulo (USP). Departamento de 
Administração da Faculdade de Administração e Contabilidade. São Paulo, SP. 
 
Loarie, S.R., Lobell, D.B., Asner, G.P., et al., 2011. “Direct impacts on local climate of 
sugar-cane expansion in Brazil”. Nature Climate Change, Letters, vol.1. Published 
Online: 17 april 2011. Disponível em: www.nature.com/natureclimatechange, ultimo 
acesso:16.05.2012. 
 
Macedo, I., Seabra, J.E.A., Silva, J.E.A.R., 2008. “Green house gases emissions in the 
production and use of ethanol from sugarcane in Brazil: The 2005/2006 averages and 
a prediction for 2020”. Biomass and Bioenergy; 32: 582-95. 
 
MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), 2009. Decreto nº 6.961, 
de 17 de setembro de 2009 (safra 2009/10): Zoneamento de Risco Climático para a 
Cana. Disponível em:  www.mapa.gov.br, acesso em 16.05.2012. 
 
Margulis, S., Dubeux, C. B. S., Marcovitch, J., 2011. Economia da Mudança do Clima 
no Brasil. Rio de Janeiro, Ed. Synergia. ISBN 978-85-61325. 
 
Mark, H., Pilgrim, S., 2011. “The new competition for land: Food, energy, and climate 
change”. Food Policy; 36: S40-S51. 
 
Maroun, M.R., Rovere, E.L.L., 2014. “Ethanol and Food Production by Family 
Smallholdings in Rural Brazil: Economic and Socio-Environmental Analysis of Micro 
Distilleries in the State of Rio Grande do Sul”. Biomass Bioenerg: 2014. In Press.  DOI: 
10.1016/j.biombioe.2014.02.023. 
 
Martinelli, L.A., Garrett, R., Ferraz, S., et al., 2011. “Sugar and ethanol production as a 
rural development strategy in Brazil: Evidence from the state of São Paulo”. 
Agric Syst ;104: 419-28. 
 
Martinelli, L.A., Naylor, R., Vitousek, P.M., et al., 2010. “Agriculture in Brazil: impacts, 
costs, and opportunities for a sustainable future”. Curr Opin Environ Sustain; 2: 431-8. 
 
Mayer, F.D., Baldo, V., Feris, L.A et al., 2013. “Produção de etanol hidratado 
combustível (EHC) em microdestilarias: Análise de custos e viabilidade econômica”. 
XV CBE (Congresso Brasileiro de Energia). Anais 2013. Volume III. 
 
MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário), 2013. Programa Nacional de Produção 
e Uso de Biodiesel - inclusão social e desenvolvimento territorial. Disponível em: 
www.mda.gov.br/biodiesel, acesso em 16.05.2013. 
 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2013.03.007
http://www.nature.com/natureclimatechange
http://www.mapa.gov.br/
http://www.mda.gov.br/biodiesel


219 
 

MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário) / NEAD (Núcleo de Estudos Agrários e 
Desenvolvimento Agrário Rural), 2007.  Ruralidades e questões ambientais: estudo 
sobre estratégias, projetos e políticas. Brasília, setembro de 2007. 
 
Milanez, A.Y., Nyko, D., Garcia, J.L.F., et al., 2010. Logística para o etanol: situação 
atual e desafios futuros. BNDES Setorial; 31: 49-98.  
 
Michel, H., 2012. “The Nonsense of Biofuels”. Angew. Chem. Int. Ed.; 51: 2516-18. 
 
Missio, E., 2003. Proposta Conceitual de Zoneamento Ecológico-Econômico para o 
Município de Frederico Westphalen - RS. Tese (D.Sc.). Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar). Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Programa de Pós-
Graduação em Ecologia e Recursos Naturais. São Carlos, SP. 
 
MMA (Ministério do Meio Ambiente), 2011. 1º Inventário Nacional de Emissões 
Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários. Relatório Final. Janeiro de 2011. 
 
MMA (Ministério do Meio Ambiente), 2005. Termo de Referência para o Estudo de 
Avaliação Ambiental Integrada dos Aproveitamentos Hidrelétricos na bacia do rio 
Uruguai. Março de 2005.  
 
MME (Ministério das Minas e Energia), 2013a. Boletim Mensal dos Combustíveis 
Renováveis. Departamento de Combustíveis Renováveis (DCR). Edição no 65. 
Janeiro/2013. 
 
MME (Ministério de Minas e Energia), 2013b. Boletim Mensal dos Combustíveis 
Renováveis. Departamento de Combustíveis Renováveis (DCR). Edição no 63. 
Abril/2013. 
 
MME (Ministério das Minas e Energia), 2012a. Boletim Mensal dos Combustíveis 
Renováveis. Departamento de Combustíveis Renováveis (DCR). Edição No 54, 
Julho/2012. 
 
MME (Ministério das Minas e Energia), 2012b. Boletim Mensal dos Combustíveis 
Renováveis. Departamento de Combustíveis Renováveis (DCR). Edição no 53. 
Junho/2012. 
 
MME (Ministério de Minas e Energia), 2012c. Boletim Mensal dos Combustíveis 
Renováveis. Departamento de Combustíveis Renováveis (DCR). Edição no 59. 
Dezembro/2012.  
 
Mohr, A., Bausch, L., 2013. “Social sustainability in certification schemes for biofuel 
production: an explorative analysis against the background of land use constraints in 
Brazil”. Energ, Sustain Soc; 3:6. 
 
Monteiro, J.M.G., 2010. Projeto SENSOR: políticas públicas relacionadas à expansão 
da cana-de-açúcar para a produção de biocombustíveis. [JMG Monteiro, LB Elabras-
Veiga, HL da C Coutinho]. Dados eletrônicos - Rio de Janeiro : Embrapa Solos; 2010: 
124: 1517-2627. Disponível em:  
http://www.cnps.embrapa.br/publicacoes/pdfs/doc124_2010_projeto_sensor.pdf, 
acesso em 24.07.2012.  
 
Mooney, H., Larigauderie, A., Cesario, M., et al., 2009. “Biodiversity, climate change, 
and ecosystem services”. Curr Opin Environ Sustain; 1: 46–54. 
 

http://www.cnps.embrapa.br/publicacoes/pdfs/doc124_2010_projeto_sensor.pdf


220 
 

Munõz, E.F.P., 2007. Utilização da Biomassa pela Agricultura Camponesa na 
Perspectiva da Produção Consorciada de Alimento e Energia: O caso da Cooperbio, 
RS. Dissertação (M.Sc.). Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências 
Agrárias. Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas. Florianópolis, SC. 
 
NEAD (Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural), 2009. Processos de 
constituição e reprodução do campesinato no Brasil, v.2: formas dirigidas de 
constituição do campesinato. Delma Pessanha Neves (Org.). São Paulo: Ed. UNESP; 
Brasília, DF. 
 
Nearing, M.A., Deer-Ascough, L., Laflen, J.M., 1990. “Sensitivity analysis of the Weep 
hillslope profile erosion model”. TASAE; 33 (3): 839-49.  
 
NEMA (Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental), 2008.  Agroecologia: um 
caminho amigável de conservação da natureza e valorização da vida. NEMA, Rio 
Grande. 
 
Nogueira, L.A.H., Moreira, J.R., Schuchardt, U., et al., 2013. “The rationality of 
biofuels”. Energy Policy. Disponível em:  
http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2013.05.112i, acesso em 04.07.2013. 
 
Nogueira, L.A.H., Capaz, R.S., 2013. “Biofuels in Brazil: Evolution, achievements and 
perspectives on food security”. Global Food Security; 2: 117-25. 
 
Novacana, 2014. Disponível em: http://www.novacana.com/estudos/projecoes-
producao-cana-acucar-etanol-safra-2023-2024-fiesp-mb-agro/#, acesso em fevereiro 
de 2014. 
 
Novacana, 2013. Disponível em: http://www.novacana.com/n/etanol/logistica/obras-
alcoolduto-ribeirao-uberaba-abril-010413/, acesso em 02/04/2013. 
 
NU (Nations Unies), 2010. Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation - 
Olivier de Schutter. Conseil des droits de l’homme. Seizième session. Distr. générale 
20 décembre 2010. 
 
Nunes, P.B., 2010. Caracterização Logística do Sistema Agroindustrial da Cana-de-
Açúcar no Centro-Sul do Brasil. Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. 
Universidade de São Paulo. Piracicaba, SP. 
 
O Globo, 2013. Disponível em: http://oglobo.globo.com/economia/governo-zera-pis-
cofins-da-credito-subsidiado-para-produtores-de-etanol-8191428, acesso em 
dezembro de 2013. 
 
Oberling, D. F. (2008). Avaliação Ambiental Estratégica da Expansão de Etanol no 
Brasil: uma Proposta Metodológica e sua Aplicação Preliminar. Dissertação (M.Sc.). 
UFRJ/COPPE/Programa de Planejamento Energético. Rio de Janeiro, RJ. 
 
Obermaier M., Oberling D., La Rovere E.L., 2010. A expansão dos biocombustíveis e 
potenciais impactos sobre a segurança alimentar: evidências recentes do Brasil. 
 
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), 2012. A Green 
Growth Strategy for Food and Agriculture. Preliminary Report, may 2012. 
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) / FAO (Food and 
Agriculture Organization of the United Nations), 2012. OECD-FAO Agricultural Outlook 
2012-2021. OECD Publishing and FAO. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2013.05.112i
http://www.novacana.com/estudos/projecoes-producao-cana-acucar-etanol-safra-2023-2024-fiesp-mb-agro/
http://www.novacana.com/estudos/projecoes-producao-cana-acucar-etanol-safra-2023-2024-fiesp-mb-agro/
http://www.novacana.com/n/etanol/logistica/obras-alcoolduto-ribeirao-uberaba-abril-010413/
http://www.novacana.com/n/etanol/logistica/obras-alcoolduto-ribeirao-uberaba-abril-010413/
http://oglobo.globo.com/economia/governo-zera-pis-cofins-da-credito-subsidiado-para-produtores-de-etanol-8191428
http://oglobo.globo.com/economia/governo-zera-pis-cofins-da-credito-subsidiado-para-produtores-de-etanol-8191428


221 
 

http://dx.doi.org/10.1787/agr.outlook-2012-en, último acesso: 30.08.2012. 
 
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), 2011. The 
Contribution of Agriculture to Green Growth. David Blandford. November, 2011. 
Disponível em: http://www.oecd.org/tad/sustainableagriculture/48309185.pdf, acesso 
em 06.08.2012.  
 
Oliveira, M.J. de, 2010. Sistematização Articulação Nacional de Agroecologia - ANA. 
Produção de Alimentos, Energia e Serviços Ambientais - Alimergia - pela Agricultura 
Familiar Camponesa: Experiências do Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA 
Região Sul; Rio grande do Sul. 
 
Oliveira, C. de F., Oliva, C.V., Passoni, D.C., et al., 2010. Comparativo do Custo de 
Transporte e do Frete Rodoviário de Açúcar para Exportação, originado de Pólos 
Paulistas. Revista de Economia e Agronegócio, vol. 8, no 1. 
 
ONU-HABITAT, 2012. Estado de Las Ciudades: Rumbo a una nueva transición 
urbana. August 2012. 
 
Ortega, E., Watanabe, M., Cavalett, O., 2008. A Produção de Álcool em Micro e Mini 
Destilarias.  In: Cortez, L.A.B., Lora, E.E.S., Gómez, E.O. (eds). Biomassa para 
Energia, Ed. Unicamp, SP. 
 
Oorschot, M. van, Ros, J., Notenboom, J., 2010. Evaluation of the indirect effects of 
biofuel production on biodiversity: assessment across spatial and temporal scales. 
Bilthoven, Netherlands: Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL). 
 
Padula, A.D., Santos, M.S., Ferreira, L., et al., 2012. “The emergence of the biodiesel 
industry in Brazil: Current figures and future prospects”. Energ Policy; 44: 395–405.  
 
Peixoto, M., 2011. O PRONAF e o Plano Safra da Agricultura familiar 2011/12: Notas 
sobre a distribuição dos recursos. Senado Federal. Núcleo de Estudos e Pesquisas. 
Boletim do Legislativo no 8. Outubro de 2011. 
 
Pereira, C., Ortega, E., 2010. “Sustainability assessment of large-scale ethanol 
production from sugarcane”. Journal of Cleaner Production;18: 77-82. 
 
Ploeg, J. D. van der, 2008. Camponeses e Impérios Alimentares: Lutas por Autonomia 
e Sustentabilidade na Era da Globalização. Porto Alegre, Editora da UFRGS. 
 
Practical Action Consulting, 2009. Small-Scale Bioenergy Initiatives: Brief description 
and preliminary lessons on livelihood impacts from case studies in Asia, Latin America 
and Africa. Report prepared for PISCES and FAO by Practical Action Consulting. 
 
Project Gaia, 2013. Disponível em: www.projectgaia.com, acesso em dezembro de 
2013.  
 
Rezende, A.J., Nakao, S.H., Abrão, G., 2011. “Estudo sobre a Carga Tributária de 
Combustíveis. Núcleo de Estudos em Controladoria e Contabilidade Tributária”. 
Universidade de São Paulo (USP). Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, SP.   
 
REN21 (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century), 2013. Renewables 
2013. Global Status Report. REN21 Secretariat. Paris, France. 
  

http://dx.doi.org/10.1787/agr.outlook-2012-en
http://www.oecd.org/tad/sustainableagriculture/48309185.pdf
http://www.projectgaia.com/


222 
 

REN21 (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century), 2012. Renewables 
2012. Global Status Report. REN21 Secretariat. Paris, France. 
 
Repórter Brasil, 2011a. O etanol brasileiro no mundo. Os impactos socioambientais 
causados por usinas exportadoras; Maio de 2011. Disponível em: 
http://reporterbrasil.org.br/documentos/Canafinal_2011.pdf, acesso em 02.04.2013.   
 
Repórter Brasil, 2011b. A Agricultura Familiar e o debate do Novo Código Florestal.  O 
modelo de desenvolvimento do campo em pauta. Setembro de 2011. Disponível em:  
http://reporterbrasil.org.br/documentos/agricultura_familiar_2011.pdf, acesso em 
03.04.2013. 
 
Repórter Brasil, 2010a. A agricultura familiar e o programa nacional de biodiesel. 
Retrato do presente, perspectivas de futuro. Disponível em: 
http://reporterbrasil.org.br/documentos/AgriculturaFamiliar_Biodiesel2010.pdf, acesso 
em 03.04.2013.  
 
Repórter Brasil, 2010b. Os impactos da soja na safra 2009/10. Abril de 2010. 
Disponível em: http://reporterbrasil.org.br/estudo_soja_cma_reporter_brasil_2010.pdf, 
acesso em 03.04.2013. 
 
Ribeiro, B.E., 2013. “Beyond commonplace biofuels: Social aspects of ethanol”. Energy 
Policy; 57: 355-62. 
 
Rogers, D.S., Duraiappah, A.K., Antons, D.C., et al., 2012. “A vision for human well-
being: transition to social sustainability”. Curr Opin Environ Sustain; 4: 61-73. 
 
Rovere, E.L.L., Dubeux, C.B.S., Pereira Junior, A.O. et al., 2012. Depois de 2020: do 
desafio do desmatamento ao da energia no Brasil. Breves Cindes no 66; 2012. 
 
Rovere, E.L.L., 2012. Energia e Meio Ambiente: A Mitigação das Mudanças 
Climáticas. LIMA/ CentroClima/ PPE/ COPPE/ UFRJ. Conferência proferida em 03 de 
agosto de 2012. 
 
Rovere, E.L.L., Pereira, A.S., Simões, A.F., 2011. “Biofuels and Sustainable Energy 
Development in Brazil”. World Development; 39(6): 1026-36. 
 
Rovere E.L.L., Oberling D.F., Obermaier M., et al., 2010. Aspectos socioambientais da 
expansão da cana-de-açúcar. In Margulis, S., Dubeux, C.B.S., Marcovitch, J.. (Eds.). 
Economia da Mudança Climática no Brasil: Custos e Oportunidades. São Paulo: IBEP 
Gráfica, pp. 62-67. 
 
Rovere E.L.L., 1981. Les impacts sociaux et écologiques du Plan Alcool Brésilien. 
Economie et humanisme 1 (260), 36-47, Paris. 
 
Rulli, M.C., Saviori, A., D’Odorico, P., 2012. Global land and water grabbing. [B. L. 
Turner (ed.)]. Tempe, AZ: Arizona State University. 
 
Sachs, I., 2012. De volta à mão visível: os desafios da Segunda Cúpula da Terra no 
Rio de Janeiro. Dossiê Sustentabilidade. Instituto de Estudos Avançados da 
Universidade de São Paulo. Estudos avançados, vol. 26, no 74, São Paulo. 
 
Sachs, I., 2007. Biocombustíveis e Alimentos: Concorrência ou Complementariedade?. 
Carta Maior; 22 de Junho de 2007.  
 

http://reporterbrasil.org.br/documentos/Canafinal_2011.pdf
http://reporterbrasil.org.br/documentos/agricultura_familiar_2011.pdf
http://reporterbrasil.org.br/documentos/AgriculturaFamiliar_Biodiesel2010.pdf
http://reporterbrasil.org.br/estudo_soja_cma_reporter_brasil_2010.pdf


223 
 

Salbego, A.G., 2010. Simulação de Cenários de Sustentabilidade Hídrica da 
Orizicultura na Sub-Bacia Hidrográfica do Arroio Grande através da Implantação de 
Barragens Temporárias. Tese (D.Sc.). Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 
Centro de Ciências Rurais. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola. 
Santa Maria, RS.  
 
Scandiffio, M.I.G., 2008. Infra-Estrutura e Logística de Transporte de Cana e Etanol. 
NIPE, UNICAMP. 
 
Schaffel S.B., Herrera, S., Obermaier, M., et al., 2012. “Can family farmers benefit from 
biodiesel sustainability standards? Evidence from the Brazilian Social Fuel Certificate”. 
Biofuels; 3 (6): 725-36. 
 
Schaffel S.B., Rovere, E.L.L., 2010. “The quest for eco-social efficiency in biofuels 
production in Brazil”. J Clean Prod;18: 1663-70. 
 
Seabra J.E.A., Macedo, I.C., Chum, H.L., et al., 2011. “Life cycle assessment of 
Brazilian sugarcane products: GHG emissions and energy use”. Biofuels, Bioprod 
Bioref; 5: 519-32. 
 
Seabra, J.E.A., 2008. Avaliação técnico-econômica de opções para o aproveitamento 
integral da biomassa de cana no Brasil. Tese (D.Sc.). Universidade Estadual de 
Campinas. Faculdade de Engenharia Mecânica. Campinas, SP.  
 
Seabra, J. E. A., Macedo, I de C., 2007. Balanço de energia e emissões de GEE na 
produção do açúcar e álcool orgânicos na Usina São Francisco. Disponível em: 
www.nativealimentos.com.br/media/pt-br/pdf/inventario_CO2.pdf, acesso em 
novembro de 2012.  
 
Searchinger, T., Heimlich, R., Houghton, R.A., et al., 2008. “Use of U.S. croplands for 
biofuels increases greenhouse gases through emissions from land-use change”. 
Science;319 (5867): 1238-40. 
 
SEMA-RS (Secretaria Estadual do Meio Ambiente do RS), 2011. RESOLUÇÃO N.º 91, 
de 17 de Agosto de 2011. Disponível em: http://www.sema.rs.gov.br, acesso em 
dezembro de 2013. 
 
SEMA-RS (Secretaria Estadual do Meio Ambiente do RS), 2010. Serviços e 
Informações. Bacias Hidrográficas do RS. Região Hidrográfica do Uruguai. Disponível 
em: http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=54, acesso em dezembro de 
2013. 
 
SEMA-RS (Secretaria Estadual do Meio Ambiente do RS), 2008. Relatório Anual sobre 
a Situação dos Recursos Hídricos no Estado do Rio Grande do Sul. Edição 2007/2008.  
 
Sescoop (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo), 2010. Orientações 
para Recolhimento pelas Cooperativas das Contribuições ao Sescoop e à Previdência 
Social. Manual de Recolhimento. Brasília, DF, dezembro de 2009. 
 
Sheehan, J.J., 2009. “Biofuels and the conundrum of sustainability”. Curr Opin 
Biotechnol; 20: 318–24. 
 
Silva, O.C. da, 2012. Uma avaliação da produção de bioetanol no contexto da 
agricultura familiar a partir da experiência da Cooperbio. Tese (D.Sc.). Programa de 
Pós-Graduação em Energia. EP/FEA /IEE/IF. Universidade de São Paulo. São Paulo.  

http://www.nativealimentos.com.br/media/pt-br/pdf/inventario_CO2.pdf
http://www.sema.rs.gov.br/
http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=54


224 
 

Soimakallio, S., Koponen, K., 2011. “How to ensure greenhouse gas emission 
reductions by increasing the use of biofuels? - Suitability of the European Union 
sustainability criteria”. Biomass Bioenerg; 35; 3504-13. 
 
Souza, L.M., Alcarde, A.R., Lima, F.V. et al., 2013. Produção de Cachaça de 
Qualidade. Casa do Produtor Rural. Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
(ESALQ). Universidade de São Paulo (USP), Piracicaba, SP. Disponível em: 
http://www.esalq.usp.br/cprural/publicacoes.php?pub_id=67, acesso em setembro de 
2013. 
 
Souza, Z., 2012.  Energia Limpa: Viabilidade e Desafios – A Bioeletricidade. XIV 
Congresso Brasileiro de Energia. Rio de Janeiro 23 de outubro de 2012. Disponível 
em: www.unica.com.br, acesso em 20.01.2013.  
 
Souza, S.P., Ávila, M.T., Pacca, S., 2012. “Life cycle assessment of sugarcane ethanol 
and palm oil biodiesel joint production”. Biomass Bioenerg;44: 70-79. 
 
............................. Subcomissão da Cana-de-Açúcar e do Etanol, 2007. Relatório 
Final. Relator: Deputado Heitor Schuch. Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul. 
Porto Alegre. 
 
Tilman, D., Socolow, R., Foley, J.A., et al., 2009. “Beneficial biofuels: the food, energy, 
and environment trilemma”. Science; 325: 270-1. 
 
Tolmasquim, M.T., 1984. Avaliação de Sistemas Integrados de Produção de Energia e 
Alimentos. Dissertação (M.Sc.). COPPE/UFRJ. Engenharia Nuclear e Planejamento 
Energético. Rio de Janeiro. 
 
Triana, C.A.R., 2011. “Energetics of Brazilian ethanol: Comparison between 
assessment approaches”. Energy Policy; 39: 4605–13. 
 
UAGRO (universoagro), 2013. Disponível em:  
http://www.uagro.com.br/editorias/agroenergia/etanol/2013/06/28/etanolduto-de-
ribeirao-preto-a-paulinia-comeca-a-funcionar.html, acesso em 28.06.2013. 
 
UDOP (União dos Produtores de Bioenergia), 2013. Disponível em www.udop.com.br, 
acesso em 24.01.2013. 
 
UFSM (Universidade Federal de Santa Maria), 2010.  Avaliação da Viabilidade da 
Produção de Etanol a Partir de Cana-de-açúcar e Mandioca em Pequenas Unidades 
Camponesas de Produção. Relatório Final do Projeto. Centro de Ciências Naturais e 
Exatas, Centro de Ciências Rurais e Centro de Tecnologia. Santa Maria, RS. 
 
UFSM (Universidade Federal de Santa Maria), sem ano. Adubação orgânica - 
aspectos básicos. Centro de Ciências Rurais - Departamento de Solos. Curso de 
Zootecnia. Disciplina: Manejo e Fertilidade do Solo. Disponível em: 
http://w3.ufsm.br/solos/antigo/PDF/manejo%20e%20fertilidade%20zootecnia/Resumo
%20Aula%207-%20Aduba%E7%E3o%20org%E2nica.pdf, acesso em 21.03.2013. 
 
UN (United Nations), 2012. The Millennium Development Goals Report 2012. New 
York. 
 
UNEP (United Nations Environment Programme), 2012a. Year Book 2012: Emerging 
issues in our global environment. February 2012. 

http://www.esalq.usp.br/cprural/publicacoes.php?pub_id=67
http://www.unica.com.br/
http://www.uagro.com.br/editorias/agroenergia/etanol/2013/06/28/etanolduto-de-ribeirao-preto-a-paulinia-comeca-a-funcionar.html
http://www.uagro.com.br/editorias/agroenergia/etanol/2013/06/28/etanolduto-de-ribeirao-preto-a-paulinia-comeca-a-funcionar.html
http://www.udop.com.br/
http://w3.ufsm.br/solos/antigo/PDF/manejo%20e%20fertilidade%20zootecnia/Resumo%20Aula%207-%20Aduba%E7%E3o%20org%E2nica.pdf
http://w3.ufsm.br/solos/antigo/PDF/manejo%20e%20fertilidade%20zootecnia/Resumo%20Aula%207-%20Aduba%E7%E3o%20org%E2nica.pdf


225 
 

UNEP (United Nations Environment Programme), 2012b. The Emissions Gap Report 
2012. United Nations Environment Programme (UNEP), Nairobi: November 2012. 
 
UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), 2010. 
Approved consolidated baseline and monitoring methodology ACM0017: Production of 
biodiesel for use as fuel. Version 2.0.0. Disponível em: 
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved, acessos em 
novembro de 2012. 
 
UNICA (União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo), 2013. Disponível 
em www.unica.com.br, vários acessos.  
 
UNICA (União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo), 2012. Coletiva 
de Imprensa. São Paulo, 20 de dezembro de 2012. Disponível em: www.unica.com.br, 
acesso em 20/01/2013. 
 
UNICA (União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo), 2005. Sugar 
Cane’s Energy. Twelve studies on Brazilian sugar cane agribusiness and its 
sustainability. Org.: Isaías de Carvalho Macedo. 2nd edition: May, 2007.   
 
UNU (United Nations University), 1988. Food-Energy Nexus and Ecosystem. Published 
in India by Mohan Primlani of Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltda., New Delhi. 
 
UNU (United Nations University, 1984. Boletim “Energia e Alimentos”. COPPE / UFRJ, 
EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), FINEP (Financiadora de 
Estudos e Projetos). Vol. 1, no 1, Setembro de 1984. 
 
URI (Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões), 2010. Plano 
Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável – PTDRS. Território da Cidadania do 
Médio Alto Uruguai – RS. Melhoria na Matriz Produtiva Agrícola Regional. (Org.: 
Antonio Joreci Flores e Rosi Maria Prestes). 2ª Edição. Frederico Westphalen, RS. 
 
Van Dame, J., Junginger, M., Faaij, A., et al., 2008. “Overview of recent developments 
in sustainable biomass certification”. Biomass Bioenerg; 32(8): 749-80. 
 
Van der Horst, D., Vermeylen, S., 2011. “Spatial scale and social impacts of biofuel 
production”. Biomass Bioenerg;35: 2435-43.  
 
Veiga, J. E. da, 2006. Nascimento de outra ruralidade. Estudos Avançados, 20 (57). 
 
Veiga, J. E. da 2004. Destinos da ruralidade no processo de globalização. Estudos 
Avançados, 51, maio-agosto, 51-67. 
 
Vermeulen, S., Cotula, L., 2010. “Over the heads of local people: consultation, consent, 
and recompense in large-scale land deals for biofuels projects in Africa”. J Peasant 
Studies; 37(4): 899-916. 
 
Vieira, M.C.A., 2007. Setor Sucroalcooleiro Brasileiro: Evolução e Perspectivas. 
Departamento de Agroindústria (DEAGRO) da Área Industrial do Banco de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 
 
Von Maltitz, G.P., Setzkorn, K.A., 2012. “A typology of Southern African biofuel 
feedstock production projects”. Biomass Bioenerg; 1-17. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2012.11.024. 
 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved
http://www.unica.com.br/
http://www.unica.com.br/
http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2012.11.024


226 
 

Walter, A., Dolzan, P., Quilodrán, J.G. de O., et al., 2011. “Sustainability assessment of 
bio-ethanol production in Brazil considering land use change, GHG emissions and 
socio-economic aspects”. Energy Policy; 39: 5703–5716. 
 
Weschenfelder, S.C., 2011. Aplicação do Custeio Baseado em Atividades na 
Determinação do Custo de Produção de Etanol a Partir do Sorgo Sacarino em 
Pequena Unidade de Produção. Dissertação (M.Sc.). Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM). Centro de Tecnologia. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 
Produção. Santa Maria, RS. 
 
White, W., Lunnan, A., Nybakk, E., et al., 2013. “The role of governments in renewable 
energy: The importance of policy consistency”. Biomass Bioenerg; 1-9. Disponível em:  
http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2012.12.035. 
 
Wilkinson, J., Herrera, S., 2010. “Biofuels in Brazil: debates and impacts”. The Journal 
of Peasant Studies; 37(4): 749-768. 
 
World Bank, 2011. Ethanol as a Household Fuel in Madagascar. Project Gaia 
Responses to Peer Review Questions. Sub.: Harry Stokes and Brady Luceno. Final 
Revisions, June 2011.  
 
Zang, N., Tonial, T.N., Ritterbuch, M.A., 2007. Análise dos Fragmentos da Cobertura 
Arbórea na Bacia do Rio da Várzea utilizando imagens CBERS-2 e Fragstats. Anais 
XIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. INPE: 1219-25. Florianópolis, 
Brasil, 21-26 abril 2007. 
 
 
Sites  
 
www.anp.gov.br, vários acessos 
 
www.all.com.br, acessos em julho de 2013. 
 
http://www.biodieselbr.com, vários acessos. 
 
www.brasilagro.com.br/index.php?noticias/detalhes/12/38995, acessos em fevereiro 
de 2013. 
 
http://www.braskem.com.br, acesso em 29.07.2013. 
 
http://www.cedefes.org.br/index.php?p=terra, acesso em 08.08.2013 
 
http://economia.estadao.com.br, vários acessos. 
 
www.ideaonline.com.br, vários acessos. 
 
www.iea.com.br, acesso em 08/01/2013.  
 
www.incra.gov.br, vários acessos. 
 
www.nativealimentos.com.br, acessos em fevereiro de 2013. 
 
http://www.transp.com.br/distkm.htm, acesso em 25.07.2013. 
 
www.territoriosdacidadania.gov.br, acesso em 03.08.2013  

http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2012.12.035
http://www.anp.gov.br/
http://www.all.com.br/
http://www.biodieselbr.com/
http://www.brasilagro.com.br/index.php?noticias/detalhes/12/38995
http://www.braskem.com.br/
http://www.cedefes.org.br/index.php?p=terra
http://economia.estadao.com.br/
http://www.ideaonline.com.br/
http://www.iea.com.br/
http://www.incra.gov.br/
http://www.nativealimentos.com.br/
http://www.transp.com.br/distkm.htm
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/


227 
 

www.uagro.com.br, acesso em 28.06.2013.  
 
www.udop.com.br, acesso em 24.01.2013. 
 
www.unfccc.com, acessos em janeiro de 2013. 
 
www.unica.com.br, vários acessos. 
 

 

 

http://www.uagro.com.br/
http://www.udop.com.br/
http://www.unfccc.com/
http://www.unica.com.br/

	TESE - FOLHAS INICIAIS - Rev Final
	TESE - PARTE PRÉ-TEXTUAL- Rev Final 2
	PARTE TEXTUAL - Revisão Final2

